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Zeer geachte Heer Pock,

Haar aanleiding van Uw schrijven van 21 April
jl. No.29558 kan ik U mededelen, dat de daarin bedoelde
kwestie niet onbekend is. Verleden jaar werd ons gerap-
porteerd, dat vanwege het Nederlands Genootschap tot
Reclassering en Toezicht Politieke Delinquenten te Am-
sterdam aan een bestuurslid van de Stichting Oud Politie-
ke Delinquenten was aangezegd, dat tegen hem door het
Genootschap maatregelen zouden worden genomen indien hij
van het bestuur deel zou blijven uitmaken. Ook dit be-
stuurslid was een voorwaardelijk in vrijheid gestelde
politieke delinquent, die bovendien nog een gevangenis-
straf te goed had. Hoe deze zaak zich verder heeft ont-
wikkeld is ons niet bekend, maar het zal voor ïï voldoende
zijn om te weten, dat de intrekking van de voorwaarde-
lijke invrijheidstelling op de door ÏÏ bedoelde gronden
reeds een bekende figuur is. Het ligt dan ook in ons
voornemen hierop ten aanzien van S.E. van Rooy en
P. van Tienen, over wier activiteit reeds een corres-
pondentie gaande is met de Procureur-Generaal te Am-
sterdam, nog eens zijn aandacht te vestigen. Dit zal
dan tevens gelden voor de voorwaardelijk in vrijheid
gestelden, die deel uitmaken van de Stichting Oud-
Politieke Delinquenten.

Met het vorenstaande moge ik ook Uw brief van
23 April jl. Ho. 29561 als beantwoord beschouwen, onder
toevoeging van de mededeling, dat de betiteling van de
directeur van de gevangenis te Leeuwarden met "slampamper"
geen mogelijkheid biedt tot overweging van een strafver-
volging, aangezien deze uitdrukking op een besloten ver-
gadering werd gebezigd.

Met mijn beste groeten,

Uw

Aan de HoogEdeiGestrenge Heer
Mr. G.L.W. Pock,
Secretaris-Generaal van het
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