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G E II E I M

CPN actie tegen Mr. A. de ROOS

In een groot opgemaakt artikel werd in "De Waarheid" van

6-2-1957 melding gemaakt van een beschuldiging van Henk GOKÏ2AK

aan het adres van de Amsterdamse Wethouder van Onderwijs, Kr. A.

de ROOS, door eerstgenoemde geuit in de vergadering van de Pro-

vinciale Staten van Noord Holland, gehouden op 5 februari 1957-

Mr. de KOOS en GÜRTZAK zijn beiden lid van deae Provinciale Staten.

De beschuldiging hield in het verlenen van medewerking aan

de door de Duitsers in 19^1 bevolen registratie van joodse leer-

lingen van lagere scholen. Ter staving van zijn beschuldiging las

GORTZAK een van het Amsterdamse gemeentelijke "Centraal Bureau in-

schrijving van leerlingen" uitgegane en door Mr. de ROOS, als chef

van dat Bureau, ondertekende brief voor, waarin de hoofden van la-

gere scholen verzocht werd met het verstrekken van de leerlingen-

kaarten van joodse leerlingen spoed te betrachten. De brief was ge-

dateerd 9 juli 19^-1.

Bij het in de aanhef bedoelde artikel drukte "De Waarheid" een

fotocopie van deze brief af.

Maar één dezer dagen werd vernomen, zou de betrokken brief

gedurende 12 jaar in het bezit zijn geweest van de bekende CPK'er,

voormalig wethouder van Amsterdam, Leen SEEGERS, die zitting heeft in

de Eerste Kamer en in de Amsterdamse Gemeenteraad. Paul de GKÜOT zou

eerst onlangs te weten zijn gekomen, dat SEEGEÏÏS deze brief onder

zijn berusting- had. De GKOOT zou toen opdracht hebben gegeven er te

gelegener tijd gebruik van te maken.

De algemeen secretaris van de CPN zou er ten zeerste oVer ver-

ontwaardigd zijn geweest, dat SEEGEfiS het epistel 20 lang ongebruikt

heeft laten liggen.
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