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lic heb de eer uwer Excellentie het volgead* mede
te delen.
uit binnengekomen rapporten blijkt dat de activiteiten vas het Bestuur d«r aanga® afdeling va» 3e Stichting *üttd~Folitleice Belinqueatett* e* op gericht zij»
Den Haa^ het centnuo van de stichting te maken. Er bestaat een streve» zich los te maken van Amsterdam; iaën
zal aich van eventuele adviezen van die ai^de niets meer
aantrekken en ook geen gelden meer aan bet Hoofdbestuur
afdragen*
Met betrekking tot de aanvragen tot hét weder verkrijgen van het Nederlanderschap werd vernomen dat Mr
joan Muller, j^iridisch adviseur van de Haagse afdeling
der Stichting, heeft aangeraden hieraan niet mee te
doen. Z.i. waren wde tarieven* te hoog. Als het meren»
deel der oud-politieke-delinyiuenten zijn advies zou opvolgen sou z.i. de Minister van Justitie t.z.t. zich
wel genoodzaakt «ien d* koaten te verlagen.
Hoewel de Stichting zich nog steeds beperkt tot
arbeid op sociaal terrein» werden onlangs geluiden vernomen waaruit mogelijk geconcludeerd kan worden dat men
in de toekomst toch een politieke koera sal gaan varen.
In een door de Haagse afdeling gehouden vergadering
werd het woord gevoerd door 4.0* Goudappel, sedert kort
lid van het H.B. der Stichting. Hij verklaarde dat de
Stichting zich voorlopig aan sociaal werk en propaganda zou wijden om, als de tijd daar rijp voor zou aijn,
over te gaan naar het politieke terrein* "Ik heb in
het kamp geaworen des:e kamptijd nog eena te vergelden",
aldus Goudappel, die tevens verklaarde dat Wolthuia t®
vroeg het politieke pad had betreden.
In ongeveer gelijke geeat heeft J.B. aüsoaejfj voorzitter der afdeling Bei» Haag» zich tegenover derden geuit, n.l* dat voorlopig de nadruk moet worden gelegd op
het sociale werk der Stienting om dan later te trachten
uit de Stichtingeleden mensen te winnen voor de S.:':-.3.B.,
Be Minisiter-lreaident ea Uw Ambtgenoot van Juatitie
werden rechtetreek* door «ij ingelicht.
BET ÏÏOOFB YAH BE ÖIJSHSf.

Aan Zijne Excellentie
de Minister van Binnenlandse Zaken
te
H A T E g H A Q £.
l 10852-'52-I15

Mr B*W* Felderhof

