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VEETROUWELIJK

Zeer geachte Heer Koops,

De mij door U toegezonden brieven, welke uit de Sowjet-Unie
waren "teruggezonden" aan de Kamerleden Mr. Burger en Prof. Oud,
waren onderwerp van onderzoek.

Voor de goede orde moge ik U hierbij copie van mijn brieven
van 30 dezer aan de beide genoemde heren aanbieden.

Met vriendelijke groeten,

Aan de Heer Mr.Dr. W. KOOPS
Commies-Griffier bij de
Tweede Kamer der Staten-Generaal
(Vaste Commissie voor de
Binnenlandse Veiligheidsdienst)
's-G R A V E N H A G E.-

D. 52 90766 l*

Mr.'J.S. Sinninghe Damstl
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Betr.: Briefwisseling emigranten-

organisatie N«T.S«

Hooggeachte Heer Burger,

C

c

Mr. Koops zond mij de brief, welke in november jl» door een
onbekende uit Nederland was verzonden naar Sowjet-Rusland, doch
als "onbestelbaar" was geretourneerd aan de aan achterzijde ver-
melde afzender, in casu Uw adres»

Ik heb terzake een onderzoek ingesteld en mij daarbij ge-
richt tot de Russische emigranten-organisatie NARODNI TRUDOVOJ
SOYUS (Unie van Vaderlandse Solidaristen), gevestigd in
Frankfurt am Main, met vertegenwoordigingen in vele landen van
de vrije wereld» Het hoofd dezer organisatie is naar Nederland
gekomen en heeft mij persoonlijk ingelicht.

De W.T.S. zendt sedert 1956 brieven naar de U.S.S.R., met
lectuur contra het daar te lande bestaande rSgime. Deze brieven
worden gericht aan Sowjetburgers, wier namen,zijn gehaald uit
kranten, telefoongidsen en andere informatiebronnen. Zij verzendt
deze brieven vanuit verschillende landen en als afzenders worden
of gefingeerde namen of een bekend N.Ï.Ŝ -adres gebruikt.

Vanuit Nederland zijn er ook enige brieven-acties gevoerd;
in de periode maart-september 1960 werden brieven verzonden be-
treffende het N. T.£>«-radiostation, in de maanden october-november
1960 was er een campagne die hoofdzakelijk gericht was tot Sowjet-
zeelieden. De N.T.S,-afzenders houden verzendlijsten bij; deze
zijn mij getoond.

Volgens schattingen van de N,T«S. wordt 25$ van deze
correspondentie door de Sowjet-censuur aangehouden. De activiteit
van de N.T.S. heeft de Sowjet-autoriteiten blijkbaar genoopt om
tegenmaatregelen te nemen. In mei 1960 ontvingen enige journa-
listen en parlementariërs in de Duitse Bondsrepubliek brieven
terug, welke zogenaamd - blijkens de vermelding van de adressant -
door hen waren verzonden, maar achter het IJzeren Gordijn onbe-
stelbaar waren. Deze brieven bevatten N.T.S.-litteratuur.

Sedertdien hebben diverse personen in de Bondsrepubliek
soortgelijke brieven ontvangen; ook werd eens een ambtenaar van
de Westduitse veiligheidsdienst als afzender vermeld.

Aan de HoogEdelGestrenge Heer
Mr*J.A*W. BURGER
Binnenhof 1a
te
's-G R A V E N H A G E«-

-/
5000 907664*
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* Op dezelfde wijze hebben dus blijkbaar thans ook enige leden
van het Nederlandse parlement brieven ontvangen, waarop hun naam
als afzender werd vermeld»

Het hoofd van de N.T.S. heeft mij verzekerd, dat zijn or-
ganisatie nimmer de naam van enig Nederlands parlementslid heeft
misbruikt als afzender van hun brieven.

Wanneer de N.T,S» krantenknipsels verzendt, vermeldt men
meestal g$Sn afzender. Eén van de aan de N.T.S. geretourneerde
brieven bleek een andere dan de oorspronkelijke inhoud te bevat-
ten en dit is uiteraard een vingerwijzing, dat er achter het
IJzeren Gordijn met deze brieven geknoeid is»

Be U "teruggezonden" brief is kennelijk afkomstig van de
Russische veiligheidsdienst, die haar vertegenwoordiger hier te
lande daartoe moet hebben ingeschakeld, met het doel de N.T.S.
te compromitteren.

Be N.T.S. speelt met de gedachte de pers in kennis te
stellen met deze Sowjet-inmenging in hun correspondentie, om daar-
mee tevens een einde te maken aan de overlast die buitenstaanders
van Sowjet-zijde thans ondervinden. Ik heb geen reden aan de goede
trouw van de N.T,S* te twijfelen, (wel aan die van de Russische
veiligheidsdienst)«

Ik vertrouw U te hebben ingelicht en meen goed te doen copie
van deze brief aan Mr. Koops te zenden met het oog op eventuele
volgende gevallen.

Met beleefde groeten en de meeste hoogachting

Uw

Mr.J.S. Sinninghe DamstS

D. 51 - 10000 ® 10960 - '55 - 190
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VERTBODWSLIJK

Briefwisseling emigranten-
organiaat ie K.f.S,

Hooggeachte Professor Oud,

Mr» Koops zond «ij de brieven, welke in november jl. door
een onbekende uit Vaderland waren verzonden naar Sowjet-Eusland,
doch als "onbestelbaar" waren geretourneerd aan d* aan achterzijde
vermelde afzender* in caeu 0« adres.

Ik heb terzake een onderzoek ingesteld en mij daarbij ga*
richt tot de Hu0ai»«he emigranten-organisatie NAHODKI THÏÏDOVOJ
SOIÏÏS (fnie van Vaderlandse Solidariete»)» gevestigd ia
Frankfort as Main» met vertegenvoordigiKgcn in vele landen van
de vrije w«r«ld* Sat «oofd d«&er argani0atie ia naar Rederland
gekoaen en he«f t «ij persoeAlijk imgali«.iit*

Dw !*?,S. MMtit 0«:d»rt 195̂  «jfieTen naar d* 0.S.S.H., net
lectumr contra het daar fa laade b««taaade r4gi«*. I>a*e brieven
worden gerieat aan Sowjetbttrgere« wier naxen zijn gehaald uit
kraaien., telefoongidsen en andare infor»atiebro&&eB» Zij verzendt
dez« brieven vanuit Terachillende landen ee ala afsendera worden
Sf gefingeerde naaien of een bekend N.T.S.-adreo gebruikt.

Vanuit Nederland zijn er ook enige brieven-aetiea gevoerd}
in de periode Baart-septeMber 1$60 verden brieven verzonden be»

/ treffende het N.T.S«-radiostation, in de maanden october-nove«ber
l 1960 was e.- een caatpags* die hoofdzakelijk gericht wae tot Sowjet-

aeelieden» Be N.T.S.-afzenders houden verzendlijsten bij} deze
zijn mij getoond*

Volgens achattingen van de H.T.S. wordt 25% van deze
correspondentie door de 8ovjet**ee&*attr aangehouden. De activiteit
van de N.T.S. heeft de Sowjet-autoriteiten blijkbaar genoopt om
tegenaaatregelen te neiien. In mei 1960 ontvingen enige Journa-
listen «a parlementariërs in de Duitse Bondsrepubliek brieven
terug, welke zogenaaad * blijken* de vermelding van de adreaaant -
door hen waren var zonden, «aar achter het Uzeren Qordijn onbe-
stelbaar waren. Deze brieven bevatten N.T.S.-litteratuur.

Sedertdien hebben diverue personen ia de Bondsrepubliek
soortgelijke brieven ontvangen} ook werd eens een aabtenaar van
de Weatduitse veiligheidadieast als afzender vermeld*

- 2 -Aan de Hooggeleerde leer
Prof. Mr.P.J. OUD
Binnenhof 1a
te
«g-G R A V £ N H A g g.-



56l>450 30*1»* 61 Prof .Mr .P. J. OBB

- 2 -

Op dezelfde wij se hebben dus blijkbaar t haas ook enig* leden.
van het Nederlandse parleaent brieven ontvangen, waarop hun naa*
al» afzender werd vermeld,,.

iet hoofd van da N, T. S. heeft «ij verzekerd, dat zijn or-
ganisatie niBieer de naaa van enig Hederlands parlementslid heeft
misbruikt als afzender van hun brieven.

Wanneer de K .T, S. krantenknipsels veraendt, vermeldt aan
«teestal glln afzender» Kin van de aan de 9. f «S. geretourneerde
brieven bleek een andere dan de oorspronkelijke inhoud te bevat*
ten en dit is uiteraard een vinger wijzing, dat er achter het
IJzer*n Gordijn «et d**e brieven geknoeid la,

De O wteruggeaondeBw brieven ai j n kennelijk afko««tig van
de Bueslaehe veiligheidsdienst, die haar vertegenwoordiger hier
te lande daartoe moet hebben ingeschakeld, met het doel de H. T. S.
te cowproBltteren*

De N. T. S. speelt aet de gedachte de pers in kennis te
stellen «et deae Sowjet»in»enging in hun correspondentie, o* daar*
«ee tevene ees einde te naken «an de overlast die buitenstaanders
van Sowjet-fcijde thans ondervinden. Ik heb geen reden aan de goede
trouw va& de H.T.S, te twijfelen̂  (wel aan die van de Russische
veiligheidsdienst)*

Ik Vertrouw ö te hebben Ingelicht en neen goed te doen
eople van deze brief aan Mr. Koop* te zenden met het oog op
eventuele volgende gevallen.

Met beleefde groeten en de meeste hoogachting

.S. Slnnlnghe Damet*


