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Stn. GEHE

r.: Gedragslijn van, de Stichting
"Oud-Politieke Delinquenten",

Bijgaand heb ik de eer Uwer Excellentie te
doen toekomen afschrift van een ddo 9 Juni 1953
door het hoofdbestuurslid der Stichting "Oud-
Politieke Delinquenten", ie Pauw, aan de afde-
lingsbesturen gerichte brief.

Hieruit komt nogmaals duidelijk naar voren
dat het vooral Mr Wolthuis is geweest, die de
Stichting in politiek vaarwater heeft willen stu-
ren, en dat aijn medebestuursleden het daarmee

****ƒ• **' niet eens waren* Huns inziens diende de Stich-
ting zich te bepalen tot werkzaamheden op sociaal

. terrein.
Het daaruit ontstane meningsverschil heeft

tenslotte geleid tot het aftreden van ft'olthuls.
Zodra mij nadere berichten omtrent de ver-

dere ontwikkeling van deze aangelegenheid hebben
bereikt aullen deze te uwer kennis worden ge-
bracht.

3!en behoeve van de Minister President en
Uw Ambtgenoot van Justitie is een tweetal door-
drukken van dit schrijven alsmede een tweetal
afschriften van de bijlage ingesloten.

HB1' HOOFD VAÏT BE DIEK3E.

Mr H.W. Felderhof

Aan Zijne Excellentie
de Minister van Binnenlandse Zaken
te
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Reeds enige tijd heerst0 er In de gelederen van" het Hoofd-
/ernstig toestuur van de St.Q.ï!*D. eert/meningsverschil over de koers» die

de stichting bij het ten uitroer brengen van haar doelstelling
en van het door haar ontworpen werkprogram moest volgen. De meer-
derheid van het H.B» stond enerzijds op het standpunt, dat de
Stichting, wilde zij in haar opzet tenminste slagen» volstrekt
a-politiek en zuiver sociaal werkzaam moest blijven» terwijl haar
voorzitter anderzijds meende, dat hiervoor een min of meer poli-
tieke weg ingeslagen moest worden,

Dit verschil van mening spitste aioh door de ontwikkeling
der gebeurtenissen i» tinnen- en buitenland snel toe. De gratie-
verlening aan MGES, de vlucht van t politieke gevangenen uit
Breda» d© "Naumann-affaire'* in W»-ï)uitsland en het "Oradour"-
proces deden de politieke hartstochten weer eens hoog oplaaien,
waardoor een nog duidelijker en scherpere koersbepaling vereist
werd* Aangezien de voorzitter Van de Stichting op zijn standpunt
bleef staan, bleek een crisis in het Bestuur onvermijdelijk te
tfijn*

Het resultaat hiervan iö tenslotte geweest, dat eerst kam.
RAADSHEER, die het volstrekt niet eens was met de politieke koers
van de voorzitter» ssoals die in het werk van de stichting steeds
duidelijker tot uiting kwant (proces tegen de Staat en haar Minis-
ter-President en publicaties in "Mededelingenblad" en "Noodhoorn"

,̂ /thans zijn functie van penningmeester neerlegde, terwijl/kameraad
WQITHUIS te kennen heeft gegeven, dat hij zijn hanïïen vrij wenst
te hebben voor zuivere politieke acties en daarom bedankt als
voorzitter der Stichting» Mede doordat kameraad ïEEWIS reeds
eerder 2ijn functie als secretaris moest neerleggen, doordat
hij een betrekking in het buitenland kreeg, is dus practieoh
het gehele H.B. thans afgetreden* Op het ogenblik morden de
lopende zaken behandeld door ondergetekende.

Onder deze omstandigheden is het dringend gewenst, dat zo
Spoedig mogelijk een nieuw H*B» gevormd wordt, omdat getracht
moet worden om uit de impasse, waarin de Stichting door de ge-
beurtenissen geraakt is en waardoor haar verder bestaan ernstig
bedreigd wordt» te geraken* Hieraan wordt op het ogenblik door
ondergetekende hard gewerkte

Met het oog op het hierboven vermelde» ia het tevens nood-
zakelijk, dat de voorzitters van de plaatselijke Besturen zo
spoedig mogelijk te Amsterdam bijeenkomen om te vernemen in hoe-
verre de opengevallen plaatsen in het H.B* weer beaet kunnen wor-
den en welke koers het nieuwe bestuur in de toekomst denkt te
volgen* Wij verzoeken O daarom op Zaterdagmiddag» 27 Juni a*s.
precies om **. uur op *».. aanweaig te willen zijn* Zoudt
O door een of andere reden verhinderd zijn persoonlijk te komen,
dan wilt ü aioh zeker wel door een ander bestuurslid laten ver-
tegenwoordigen* Öaarne vernemen wij tijdig van U, of we op Uw
aanwezigheid kunnen rekenen* Met kameraadschappelijke groeten
verblijven wij inmiddels»
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De Pauw*

Voor eensluidend afschrift
Het Hoofd van de Dienst


