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BUREAU ÏTATIOIJALE VEILIGHEID
BUREAU B,.

No. 2030/ XXIX F,*46 M.N.'
GEHEIM.

Diot./Tvp,r H/TV.
-.

Hiermede heb ik de eer tl
te berichten, dat in "De Waarheid" van 12 Juni ''46 en. "Het Parool"
van 12 Juni ' 46 een advertentie voorkv/ara van den volgenden in--
houd; ' ,

•' DS OUIÊ S.D,A.P,"
(in oprichting)

Voorloopig correypoiidontie-cidres: -Huijgenastr.13 B,
SOCïAAL-DMTOORAIIiE !£E ROTïlfllBAM!
"bezoekt de openbare vergadering op Donderdag 13 Juni a. s.
in "Caland-West", Nieuwe Binnenweg, h o el: Rochussonstraat*
Inleider; A.v. d,Berg, Rotterdam.
Onderwerp; is de wedergeboorte der oude 'S.D.A»P. noodzakelijk?
Aanvang 8 uur. - Toegang vrij»
Geestverwanten worden veraocht deze oproep zooveel mogelijk,, be-
kend' te maken bij socialistisch, georiënteerde leden van en sym-
pathiseer end en met de Partij yan den Arbeid^

Het voorloopigivcorrespondentie-adres Huijgensstr.
13 Bj Rotterdam is het woünadare?. van d.en inleider A.v,d,Berg,
wiens naam als no. 2 voorkomt; rap de candidatenlijst der O.P.1T;
voor de a.s. gemeenteraadsvej^ièaingen.

Als bijlage jno'g,e'lk'F hferbij afschrift aanbieden
van een verslag van de in bovöiigéhOGLide advertentie aangekondig-
de vergadering, naar deri inhoi.ïd v/arirvan ik moge ver\vijzen.

BUREAU KAïIOFAIS VEILIGHEID
IJet Hoofd Bureau 3.

D e Iu i t o n ari t -J'." o l o n e l
namens dezen?

AAN:
2.E-, den Min.President «*

11 • « '« v.-Binnenl. Zaken
11 " " Justitie T-' J i :
" " " Sociale Zaken
11 " " Oorlog
» Lt.Gon.OJ?.ef v.d.Gen.Staf

Den Hr.Souü-Clief Marine staf
Den Hr^Coroiii.der Koningin in de prov.S.ÏIoll.'
" " HoofdcoLiii. v.Politie te . A'dam-Den Haag-

7 Utrecht en Groningen.

L.L«van Laere.
Waarn.Hoofd



Verslag van de op 13 Juni 1946 te Rotterdam- gehouden vergadering
van "de oude S.D.A.P. in oprichting" ,,, waarin ciroa 160 personen, on-
der wre een aantal communisten, aanwezig waren*

"" De 'i voorzitter, îĵ cliotpn̂  die te ruim 20 uur de vergadering-
ooende, uitte zijn vreugde over de .groote opkomst*

• Zanden Bera, .Aatpn. wonende te Rotterdam, beschreef allereerst
de taesTan'd"en"\an' voor" den oorlog 1914-1918 en de houding, v/elke de
S.D.A.P. tijdens en na dien oprlog aannam onvellce, wegens gebrek aan
goede leiders -op een fiasco .uitliep en uiteindelijk, doordat contact
werd gezocht met het kapitaal, tot oorzaak had, dat Hitler aan de
macht "kwam en wij in een 2en wereldoorlog v/orden gewikkeld,

- • Spr., die het kapitalisme, "dat ten allen tijde onbetrouwbaar is"-
( hekelde, meende, dat alleen een georganiseerde arbeidersklasse "ons"

het socialisme kan brengen. \, was van oordeel, dat gleeën "het eenmaal in de 4 jaren ter

stembus: gaan" slechts, een formeeïe democratie is en dat een revolu-
tionhaire daad. heel -goed past in het democratische stelsel, welke
laatste, stelling werd g-etracht te rechtvaardigen door voorlezing van
passages ui.t we-rken v a n ïroelstra. ' ' • • • -

Spr ? vond" de partij van "den. Arbeid" veüaad aan Troelstra en
v.d.G-oesi want men kan toch niet 'samenwerken met menschen als Oud en
Joekes, .die den kbssestrijd' schuwen. Spr. meende, dat "wij", indien
we "iets wilden .bereiken, terug zullen moeten naar het program der
S»D*.A.P» van 1912, dus naar ' deÜ. bekrasten, klassestrijd.
' G-edureh.de den 2éa wereldoprlog is het oewustzijh gegroeid, dat
we nooit meer oorlog moeten hebben en eveneens, dat v/e niét terug
•moeten naar 'de toestaix en van voqr 1940. doch ondanks dat hebb.en "we"
als e enig 'resultaat gezien, dat do "nietsiiutten11 en "Strebeps" zich
op den stoel hebben v/eten te plaatsen. Spr. leverde felle critiek op
de S,DtA>P. - en_ het N.V.V., dio als 'beweging gedurende de bezetting
volkomen hebfoen gefaald en die 'in plaats van met do arbeid erg met de

/ bezittende. -klaBso contact hebben gezocht, .w at tot resultaat heeft
v.... gev'ad, dat de- "Partij va£ den ̂ heid" en de "Stichting v̂ n den Ar-

veid", *' het-; monste'ririötituu t, waarin geen enfeele arbeider zitting
'leeft", werden oPgericht.

Sprekende over het huidige Kabinet, le.yerde spr, hierop critiek
en- vooral de ministers van IQef f eng, de Booij, Keijnen, lieftinck,
van_Schaik, Logeman en.Ringers, die allen "ten nauwste met het groot-'

x kapitaal zijn verbonden" moesten het ontgelden. De groote f out, die
men maakt, is volgens spr. , dat men overal de arbeiders buiten
sluit, hen zelfs bewust misleidt. £e arbeiders hebben het recht zich'
te organiseeren in. die, organisatie, welke zij zelf wenschen en Scher-
merhorn erkent dit recht, doch bekent tevens, dat hij niet tegen de
reactie is opgewassen. •

Spr*zeide, dat de politiek der 'huidige regeering iri alle op-

- - —j.- — - •!- *- — —- — ̂  ̂ - v «u .*- w •wĵ  j_ (_.*,L-t,j.L v cxj.i ^L\^ j wxx-r^io l/ p v C J. ix J~ Cï ij JLZi""

gen, welke duidelijk zegt.j. "gewogen en té'licht bevonden", voor oogen
iXOHQ-'U # . •

De houding van de»Partij van den Arbeid" -tegenover de 0»P.E-



besprekende, seide spr« , dat de..'C,P*ïïf, die op een eerlijke
naar voren is gekomen," eerlijk tegenover de sociaal-democratische
arbeiders staat en dat men dus,, z|,j het dan in de toekomst», me 't, de
communisten' kan samenwerken, met |ls eindresultaat één groote ar.-.
beider sbewegiiif:, ;

Spr., die er voor ...waarschufra.ê  dat de frontcm voor een 3den
wereldoorlog" zich. reeds af t eek ene $• -; getuige üo rois van Churchill -
eindigde zijn betoog met in naam .fan Croelstïa. en v*d.Gbéè allen op
te roepen toe to treden tot d e.l.Smde & »^^A . P» " . ,

Van de kameraden in de " (Jî p3T'l̂ óYftr~eTën kamer a ad schappelijke
houding , en 'volledige ; medewerking /̂ ój'tvâ hii-., • • . • - • .

De voorzitter gaf hierna gelegenheid tot liet stellen vaïi •©•eta, ,
enkele vraagj .debat vs?as niet. topgêsfearu ->:

Van den Berg, A. verü hie,r|ia door ve-rscliilleiide aanwe-sigam i.
(kennelijl: loden van cle Partij va^ deji Arbeid) sclierp aangevallen. ,
Zij verweten hem o. a, het feit, d^t dobat niet toc-jgsstaan was en
noeinden dese vergadering misleiding' en eón cojn^iiuniGtiscliG tru.c.

Van den Berg, A» antwoordd'̂ y dat debat niet geschuwd werd,
doch dat men voor a. s, Zondag wil Itóraen tot oprichting van de "af d.
Rotterdam van de "Oude S.D.A.?*M <5|m dee.l :te kunnen nomen' aan het a, s,
congros te Utrecht, ïe zijner tij^ aal Voldoende gelegenheid 'worden-
gegeven t o t debat» , ) • ' ' '
, De vergadering kreeg een ê jiiĝ zins rumoerig , aanzien en uit-
roepen van "dictatuur" en fascisme!!! klonken door de zaal,

De voorzitter ontnam hierjiaf<al|.en het woord. en versocht hun,
die niet w onachten ±o.e. te teeaan. ••;fcê%"--lte*̂ d̂e-̂ ^̂ ^̂ »̂ ' .xi'ê-'Saal te
verlaten, o^dat men kon overgaan 'tö:t -e eft huishoudelijke vergadering
en- tot oprichting van de af ̂.Rotterdam van de "Oude S»B.»A.«-P»"

Men gaf aan ĥ t verdoek in zoo' groote getale J L -gehoor, dat
slechts circa 20 personen, onder wie 5 hoofdbestuurders der plaatse-
lijke E, V. C» (jan den -̂ '-"/w voornoe-Eid, 'Bĉ stman., Jan„ s-ecr» van de
bedr. groep "HavenTfniê"ï;'BVvVÖ. te P.ottorcTara-, -. TfpofcLmaïi» Tacob, wonende
te Rotterdam, 2e s oer. der plaatseli jke . E . V.CV/ê̂ i'd ," f lg-fcse » -. wonende
te Rotterdam, Ie secr»pennirigm.d-er plaatselijke S. V. -G*, S c hot t in g,
Frederik, wone?ide te Rotterdam, voorzitter v.d^bedr, groep "̂ Haven"*' der
E.V-.Ci te Rotterdam) bi'jeenbleven.

Zaal versiering was niet aangebracht .D e ve reader j ng was Aan-
gekondigd in "De Waarheid" en "Het Parool".

II.B. Blijkens een bericht in "De Waarheid" van 14-6-1946 werd de af~
d e el ing Rotterdam opgericht" net 39 leden. Het bestuur werd als volgt
samengesteld;
Yo_o_r 'Z i t ter ;_ __ T£om, '
Secretaris':__ do Weger, G-, J,

'
.

Sï*. Jan» "bode B.V.C»'",- Charlois Kerk s ing e l 20 b,
-van Tol, G.
v̂ d̂ erĝ , A. voornoemd
^̂ ASjL Adam Adrianus, exp. knecht, wonende te Rotterdam,



Bestuu#j3-apparaat vaa de S. D .A. P.

es^er: Kees Woudenberg.
assistenten: X.A. Ankum,. chef de bureau,

E. Vermeer, propaganda enz.
5 Stenotypisten.
5 Bedienden.
l Telefoniste.
Boeldaoüdlng ; Boekhoudster Me j. S. lelie.

2 Bedienden.
JLêis^^ Jbur. E. Rib- l!
bius Peletier (niet bezoldigd). • (*

, 1̂
2e Secretaresse Mevr., D. Her oma-Me il ink, j
assistente 'Me 3. L. Iiopeö Diaa. j /-
l St eno typist e . ;| v

voorbereiding).

Bödacteur: M*

l Stenotypiete .
l Bediende.

BropagandisitGn: J. Spronkers - Zuidholland.
~ ""* ¥.v, Deelen - Zuidelijke provincies .

J. Meijer , - Drenthe.
H. de Vroome -. Overijsel (gedeelte-

lijk Bezoldigd)
J.K. Brouwer - Friesland (tijdelijk)
0. Hagen - Gelderland (tijdelijk)
B. Veth - Zuidelijke provincies

\)

Wi^di_Be_ckman__Stichting_ (Weteiischappeli jk Bureau) :

Mr. G. H, Slotemaker de Bruine, Directeur.
J. de Brui jn, Econoom, Assistent.
J., Meilof Yben, Historicus, Assistent.
Mr. J.. Meijer, jurist, Assistent.
1 Archivaresse .
2 Stenotypisten.
l Bediende.

H» Palar, secretaris Commissie-IndonesiÖ (niet bezoldigd)

Totaal 58 personen, waarvan 2 onbezoldigd en 3 tijdelijk.


