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MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN

Bijlagen: een.

r n
Aan de Heer Mr.W.Koops
Commies-Griffier bij de
Tweede Kamer der Staten-Generaal
(vaste commissie voor de Binnen-
landse Veiligheidsdienst)

| Binnenhof la. |

Uw brief van: Directie Hoofdafd.

Afd. Kabinet Nr. 42132

'S-ORAVENHAGE, 4 januari 1961Onderwerp: Ivl.van Tij n-d e Bruin
J.G.J.Menist-Raapis.

VERTROUWELIJK

Ter vertrouwelijke kennisneming van de leden van de
vaste commissie voor de Binnenlandse Veiligheidsdienst doe
ik U "bijgaand toekomen afschrift van mijn schrijven aan de
heer ds.van der Veen, naar aanleiding van de mij tijdens de
"begrotingsbehandeling overhandigde verslagen van de ervarin-
gen van de dames M.van Tijn-de Bruin en J.C.J.Menist-Raapis
bij de Eijkspostspaarbank te Amsterdam.

Ik teken hierbij aan, dat door de Binnenlandse Veilig-
heidsdienst ook aan andere instanties nimmer inlichtingen
over betrokkenen werden verstrekt.

DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN,

Men gelieve steeds één zaak in één brief te behandelen. Bü beantwoording nauwkeurig het onderwerp, dagtekening en
nummer van dit schrijven vermelden.
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DirectieUw brief van:

&»Vtt& l&liNi& Brala i
Onderwerp: S*rtï M.-"-*-*.-̂ - ! 'S-GRAVENHAGE,

Hoofdafd.

Nr. ^3«

4 januari 1961

Haar aanleldtag van Uw v«raö«k
naar h«t aeatijds T«rl»«nd* ontslag aan i*

M»van Tî -S» Bruin «n J,C, J*M«ai»t-Eeapt8 do«r é»
Mij in

land»
oio»i«ils farof t g*h«d

Mei? vri»nd*li41t« gw»* «n

(get.) E.H.TOXOPEÜS

Men gelieve steeds één zaak in één brief te behandelen. Bij beantwoording nauwkeurig het onderwerp, dagtekening en
nummer van dit schrijven vermelden.
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Aan d« lieer Mr.W.Koops,
de
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T«ill^keié«tiiöa»t)
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Onderwerp» H. vwa TiiE-d« Brmla Af d. Kabinet ar* 42132
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Tan de lede» van de vast»Ter vertrouwelijke kanniejneaing Tan de lede» van de
Coïumia*i« roor d« BlaiiettlaJid»* Y«ïligh«idBdieaBt dé» üc
bijgaand tookoaca »f eekrlf t raa aijji Bobri^TeJi aan d»
d», van der Teen, aaar »aaleidia« Tan da aij tijdeae da

de erT&rln««a van d«
^daaa» K. van Ti^a-de Bnain «a J.Ö, J.««id«t*H8*pi» Mj d«

postapaarfeaak
Ik tekea falirfrij »aaf «4$ door d* Biaa«alaitó8« Y«ili«fa«id«-

dienst ook aan and«r* iaetanti** aijBEiei- inliohtiB«öa ovor
varetreitt.

MISISTSR VAK BIHHEBLAKDSE 2AKEM,

(w,«.) B»E. Toxopeu».
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