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Ik heb de eer uwer Excellentie mede te delen dat de
Stichting. "Oud-politieke Delinquenten"op Zaterdag 17 Juni
t1.l» in haar kantoor in de Hes te Amsterdam een algemene
bestuursvergadering heeft gehouden.

Aanwezig waren vertegenwoordigers van de Af delingen
feendam» Rotterdam, Den Haag, Utrecht,. Delf t. en Amsterdam»
in totaal twaalf personen»

Het voornaamste punt van bespreking vormde de vraag of
het bedrijven van politiële door de stichting al dan niet
moest worden toegelaten* ïïa langdurige besprekingen werd
besloten zulks niet toe te staan* In overeenstemming hier-
mee werd het "beleid van Mr Wolbhuis dan ook afgekeurd.

Be voor Utrecht aanwezige 0*1* Seitsmai die al eerder
zijn bestuursfunctie van de afdeling utrecht had neerge-
legd, verklaarde aich daarop bereid weer als hoofd van die
afdeling op te treden.

Mede werd het besluit genomen dat het lidmaatschap van
de Nationaal-Europese Sociale Beweging onverenigbaar is met
het bekleden van een leidende functie in de stichting. Ter-
zake worden nog nadere inlichtingen ingewonnen» Het genomen
besluit vindt zijn oorzaak in de vrees voor moeilijkheden
in de toekomst*

In tegenstelling tot Reitsma, deelde W.J. Rijedijk, die
een exponent is van de "politieke richting" in d© stichting,
mede als bestuurslid van Rotterdam af te treden.

ïer vergadering werd* op voorstel van Be Pauw, A»C»
Goudappel uit Amsterdam tot lid van het Hoofdbestuur geko-
zen*

Ben voorstel om Hartman, voormalig lid van het Hoofd-
bestuur» weer als zodanig op te nemen» werd door toedoen van
Be Pauw verijdeld*

Op een volgende vergadering» waar vermoedelijk de com-
pletering van het Hoofdbestuur aal plaats vinden* aal o-«ou-
de functieverdeling in het nieuwe H*B* worden geregeld*
Voorlopig blijft De Pauw nog voorzitter» secretaris en peü-
ningmeéater...

ïen behoeve van uw Ambtgenoot van Justitie is een door~
druk van, dit schrijven ingesloten* ïïe Minister President is
rechtstreeks ingelicht*
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