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Enclosures

•Hierbij heb ik de eer Uwer Excellentie

afschrift aan te bieden van een verslag van een op 2
December 1345 te Rotterdam gehouden vergadering van de
Internationaal Socialistische Beweging (I.S.B.), naar d.en
inhoud waarvan ik moge verwilzen.

Yera. aan:
2.E. den !\&n.Pres.*

" " v.Binn.Zakon
fl " v. Justitie
" " v.Oorlog
" Lt. (Jen.Chef v.d. Gten.Staf
" Chef Staf M. (J.
Inl. Marine s taf

Den ïf.C. v,Pol. te Amsterdam,
i * Utrecht en kroningen.
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A F S C H R I F T '

Zort verslag yan de. openbare vergadering van de
natignaal - Soc_ia_lji.gtisg.he Beweging" (.1.3.B -

D̂ŝ ï?Is°mT)̂ 7ge;iiou3en-.!üp.̂ 7&oniaĝ .:2',-. D-/ecsEbsr 191-5 in net
gebouw "Zuidsr Volkshuis" aan de Brink 7 te Rotterdam.

Aanwezig circa 20 personen.
Rotmans, verdere personalia nog niet be.kend, als voor-

aitter..'̂ ntî DQrend, opent te omstreeks 10.45 uur dei verga-
dering; merkt spijtig op, dat de belangstelling voor deze
bijeenkomst wel zeer, gering is en spoort de aanwezigen aan j
meer propaganda voor de vergaderingen te maken.

Snel, Jan 1?rederik allen, geboren ,19 Mei 1901 te
P.otterd*aÊp7 onderwijzer ïï.L.O. (geeft des avonds Igs aan een
ambachtsschool in \electro-techniek), wonende :Vroes3nlaan 13a
Eottardara, het onderwerp j "Atoomenergie11 behandelend, geeft
een wetenschappelijke uiteenzetting van de wijste waarop men
de splitsing van het, aanvankelijk ondeelbaar geachte, atoom
heeft -weten te bereiden en bespreekt het aandeel, dat geleerden
van Sxansche, iXiitsclae, jSngelsche en Ttaliaansche Nationaliteit -
hierin gehad hebben. ,

'Spr, noemt de atoomenergie het product van internationale
geestelijke inspanningen. De Duitsehsrs, die met het verwekken
van de atoomenergie reeds vergevorderd waren, richtten.in de
oorlogsjaren hiertoe een fabriek in Hoorwegen op. Door s.pionnage
?/aren de Geallieerden .hiervan op de hoogte en deze fabrielt
werd dan ook meermalen met succes gebombardeerd, waardoor het
ontwikkelingsproces werd gestoord, wat mede een oorzaak was
van hot verliezen van 'den, oorlog door de Duitschers^ Na de
.capitulatie vsu I) uitsehland werd de '.verJcaaamiieid van de Bngét
sche en Amerikaanache geloerden op het gebied der atoomenergie
"beloond" mat de atoombom.

Het economisch aspect der atoomenergie besprekend zegt
spr«, dat dit groote perspectieven biedt, mede doordat deze
energie de plaats zal .kunnen gaan innemen van steenkool, olie
enz., welke artikelen thans als brandstof worden gebruikt.

Wat het politiek aspect betreft, verklaart spr., dat
atoomenergie in ieder geval "socialistisch." zal móeten wórden
aangewend. Indien de vervaardiging van atoomenergie in handen
sou worden gelegd van 'particulieren, hstgeen uiteraard door
de groote kostbaarheid ssn onmogelijkheid lijkt, KOU dit de
ondergang der m.ensc.helijke beschaving beteekenen. Als "71am"-
socialist, zegt spr», dan ook voorstander van een ihternatio- •
naai beheer der atoom-energie te zijn. ,

33e voorzitter knoopt a->,n de beschouwingen van Snel
nog don wenseh,yast,,dat de plaatsen waar de grondstof voor ds
atoomenergie > het uranium, '.vordt gevonden, niet onder Aet jbehaer der
staÈen, doch onder dat der volkeren zullen warden geplaatst.

3pr, roept tenslotte uit de vergadering gegadigden on'
om op Zaterdagmiddag a.s. bij de ingang van de Maastunnel te
Hotterdaa te colporteeren mot hst weekblad MDe. Tlam " -
waarvoor zich niemand aanmeldt -. en sluit daarna te omstreeks
12.15 uur de rustig verlooperi bijeenkomst.


