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GEWEST AMSTERDAM DER RIJKSPOLITIE

District Alkmaar*
Afdeeling:

Groep BEElSENfNh)

COMMANDANT

No. 13 - C.V.D.Geheim.
Bijlagen:

Onderwerp: Weekend Jeugdparlement
te Bergen(Nh).

V.lino

,2,2.APR,t943

BUREAU B
w w*

Ter voldoening aan/£et gestelde in Uw
schrijven van 5 April 1940,no»32§67-Geheim,onderwerp
als in margine,voorzien van het onderschrift van de
heer Districtscommandant der Rijkspolitie te Alkmaar,
dd, 7 Apeil 1948,no,94*C.V.D.Geheim/Persoonlijk,heb
ik de eer UHoogedê gestrenge beleefd te berichten,dat
de in Uw brief bedoelde bijeenkomst op de genoemde
data niet plaats vond,

C >

AAN de heer Hoofd van dd
VEILIGHEIDSDIENST

te
_
d.t. Chefs

De Opperwachtmeester,
Depscommandant ,
G.Dieckman.

x_ezien.
Rijkspolitie 0 1 , O D

District Al|maar / l rtrn.
Commandant.

De Officier van Rijkspol. Ie kl,
Mr. Ji.P. v^d^^Steur.

In afschrift aan de Heer
Procureur-Generaal
fgd. Dir. van Politie
te Ansterdam.

PATRlA-AMERSFOOftT
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April.

n.a.v» bericht in Haarl.
Daarblad van 16.3.1948
in OD 864

Weeïcend 'Jeugdparlement
te Bergen,

Hiermede heb ik de eer U te berichten, dat door de resp»
Jeu/rdparlementen uit Haarlem» Amsterdam en Hilversum op 17 en
18 April een gezamenlijk weekend zal worden «^houden te Eterjgen
op de Volkshogesohool*

Van de genoemde 3 jeû dparlosienten Bullen vijftig Öiscussian-
ten bijeenkomen-, aangevuld met twintig genodigden.

Door de afgevaardigden van Amsterdam sullen liet economische»
door die uit Hilversum het politieke en door de flaarlojamors het
culturele aspect van de jeugd en haar toekomst worden belicht»
Bnige deskundig© inleiders aullon tevens over deae onderwerpen
het woord voeren»

Ik mo^e TJ verzoeken mi^i ao mogelijk, een versla^ van het
verloop van genoemd weekend te doen toekomen, waarbij ik gaarne
in kennis aal worden gesteld met de inhoud van de gehouden toe*
spraken, de namen der sprekers, alsmede met alle verdere van be-
lang zijnde inlichtingen*

Het Hoofd van de
CBHTHA1E VEILIGHEIDSDIENST

, nansns dezes

-T.d, Orabbendam.

Aan de Heer
Districtscommandant der Rijkspolitie
in ';et district Alkmaar
te
H E I L O 0.



-B 29013

III Ulo 2

Vertrek Mr* W.B* Meyboom
naar Indonesië.

12 Maart
xxxx.
xxxx

n.a.vo verslag van Hilversum
no,29013

Hiermede heb ik de eer tlv/er Sxcellentie te berichten,
de oud-voorzitter van het "Amsterdams Je w R;d parlement'* I|r»_ Wim Br om-
er iu a MJ0B 0011 r geb* 3^5«1916, advocaat, wonende te Hilversum, fs-t¥ra-

I f 5 » inmiddels naar Indonesiö is Vertrokken,
Mr* xM0yboomt die werd beschouwd de ideeSn van de Partij

van de Arbeid te aijn toegedaan» sordt o.a« genoemd in de verslagen
van vergaderingen van het Amsterdams Jeugd parlement, U toegezonden.
resp. 8 Hei 1947 no 14233 en 23 Mei 1947 no 15360 geheim.

Het Hoofd van de
CFJÏÏRALE 7EILIftHS.IDÖ3)IEHSÏ

.* namens dezes

L.L. van Laere*

Aan aijne Excellentie de Minister
van Binnenlandse Sakem
t.a.v. de HoogEfd(5estr. Heer Mr. Mi'jnlieff
te

^ R A Y B g H A .fi E.
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Amsterdams Jaragdgarlement,

. _ ' Ut hè "b de eer U hierbij een afschrift van e«a

doen tasJtoraen, naar 4* inixoud waarvan ik mij veroorloof

HEÏ HOOFD TAS DE CESSRA1B

naseos dea«ï ' ''

Hoog«delgaatr«ns« Heer Mr. P. R. Mijnlief f,
Hoofd d«r IÜ|(ltlî g;'0*J0v. êöa 'f *,*.-., ' .
Ministerie van Binnenlaïxde« Kaken, ..



Sedert dese groep »jonge politioi" haar beraadslagingen niet
meer in het hoofdstedelijk Raadhuis mag houden*ia een aanzien-
lijke teruggang in het aantal leden waar te nemen* Van de oude
kern laten steeds meer lieden veratek gaan of nemen ten ontslag.
Be besprekingen staan de laatate vergaderingen dikwijle op een
laag peil en het lukt de vooraitter Piet Steenkamp slechts zel-
den de debatten dp een behoorlijke wijae te leiden.Daarnaast ia
er van een belangstelling Mj pera of andere organen geen sprafca
meer*

Op 19 December werd een huishoudelijke vergadering gehouden,
waarin het bestuur als volgt werd samengesteldt
Voorai11eri |iet Steenkamp.(katholiek)fwon.Herm*@orteratr*3tATda
7io e-voor gittor t Maroua, Bakker, (eeatmunist? .geb.te Zaandam,20-6- •
1923, won,te % aakdam,Slaöhthuiastraat 8A|
$eoretariat|heo Baselaar.(katholiek).won.Prederiksplein 53 te
Amsterdam!
flrlfflerttlllem ftyjauft,.E^inkenber^^jeooialiBt) *geb.te IPurmerend»
7—12**1923 jWon*W AmsteraeK 5471
Substituat-4riffierj F. W > Adriaajiae f (liberaal), won* Sarphat i0tr.fi©
te Amsterdamf
Penningmeester» giet Bgevé» (rtohta onafhankelijk),won,Tweede
?an der Heletetraat 3Siï *e A»Bterdam| j
ArohivareaaeiMeduffrouw |«greo0tf (0oalali»te).Zwaluw8traat 19»
te Amsterdam*

Ka deze bestuursverkiezing ia op de betreffende vergadering
in een urenlang debat gesproken over de grondslagen van het
Jeugdparlement, zoals deae neergelegd eouden dÉftnen te worden
in de te wijzigen statuten .Resul t aat werd niet bereikt» omdat
ook in aeer ondergeschikte zaken de reohtö en links geèrienteer-
de groepen elkander niet wilden benaderen en bovendien de oude
scheiding in de bedoelingen van de initiatiefnemers, te wetens j
a» gpraekplaats van de jeugd of b, politieke .arena voor ,1 onderen
opnieuw auideli jk merkbaar werd.

Ha deae mislukte huishoudelijk vergadering, schijnt het Kerst-
reoea toch enigeaina kalmerend te hebben gewerkt.zodat er op de
vergadering van 9 Januari J*l. een verzoenende «n opbouwende
geest heerste» vooral nadat voorzitter Steenkamp in krachtige
termen zijn misnoegen over de gesignaleerde ontwikkeling had
kenbaar gemaakt* Hij erkende in Bijn betoog,dat in de eerste be-
staanaperiode van het Jeugdparlement practisoh niets was bereikt
waarbij hij vooral da wijm van debatteren en de "motie-jagerijH
beoritiaeerde* Steenkamp gaf het gemeentebestuur van Amsterdam l
volkomen gelijk,dat het aan een dergelijk gezelschap geen onder-
dak in het Raadhuia wilde verlenen* Tooh vertrouwde hij er op»
dat in 1948 een ommekeer KOU plaatsvinden, zodat een r «n tros
in het Raadhuis mogelijk sou worden. Om aan bedoelde miaatanden
een einde te maken, kondigde hij aan» dat strak de hand zal wor-
den gehouden aan de bepaling dat bij bjst|emotive*rt* afwezigheid
op de "zittingen", royement ala lid van het Asdterdama Jeugd-
parlement aal volgen» terwijl hij voorts een aÉlreektijdregeling
In het vooruitzicht stelde* Steenkamp drong sterk aan op het
formeren van politieke fraetiea,waardoor de debatten a«n inhoud
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«a atljl jsouden winnen en het öehoel voel soepeler sou kunnen
verlopt»* Ook Tan andere sij&n werden voorstellen In dans ytofe»
ting eodaaa» Hoewel door de vrij grot» groep onafhartkelijken
nog getracht werd de geaohetate ontwikkeliïig te voorkomen en
_tm, d<s plaatt vuil ha t vormen van fraotias over te gaan tut net
formeren van veelzijdig aaaengeeteldö comaiBsiee of afdelingen,
werd met grote meerderheid van atamnien besloten 'lot h«t vormen
van een vijftal fraotiea, t»w*i
1. oooiallsten»
2. owamtmiuteni
|* liberalen i
4. ortliodox-proteattinteni

Boor deKö beall-oaing i» bft karakter van "politieke arena" de-
finitiöf g«kö»on «n aalt h«t vnn d« leidin «n
der leddti afhanö«n of tfciaae *sn do
dig* vora tn • werkwe tiiode Kal word«n Bevonden.

Kaaet d» a» "beginaelbesprekinsen" werd door o«n drtetia .
lölders het woord gavoerd ov«r het begrip "demooratie11» waarbij

Sin niötxwe s*3lontap\uit«ö ««tilt voron werden geWaoht* Op een
r volgende " ai ttingsn" aal welliohtovaB dit bof^rlp no| een

min of aeer belangrijk debat wot^cm gevoerd»
De onafhankelijke Sfirgt S^uaaii>w<Hi* te AmBterdQBi,_ gaf em uit-
eenagtting over het geno<mde be gr lp» daarbij hoofdsakelijk
eteunende op het parlementariaae alu ideale varia vul- deiaoera-

over
ï)e oosuuuniet Atvtooiv R«iout >geb« te
Ameterdwa, aou m *«m öpeeoJi van drie kwartier
de deiaooratie t«r kennis T*renu«n»ïaaar kwaa niet verder
een niet onln%»re0oeüt», JwOae an, beknopte ui teenaettlng v»n

marxiame, Uiteraard w«b» naor wijn overtuiging* t»t fiua ver
de laaAtsohapplj geen eprake geweest van dajaoorati«*öïftdftt het

proletariaat geen mea«a*g«nBoh»p op ««onoiaiBoh g , kantt
«l«n beult

d.

>*gg*nflCJ
daar het noolTde grona<*t*ff«n» nooh de produoti
of oontralwt.SitiindftUjk lanoweyde bij de :
diotatimr van het proletariaat «ou voeren tot een
»aatBohappijt waarin ieders r«ohten volledig
den en waarin derhalve d« ware dejaooratle *ou be
Do katooliek S^giai verdedigd» in «en niet duidwiijke inlsi-

aoyden wor*
*van*

. .. , _. . _ Jute! l ,. .
het leergëa&g Van de g*«ioliake Kerk en traohtt» aan te

tonon( dat ook binnen d e se organisatie ^ m& de leden med«a«ggen-
Bohap'wae toögeetaan en aelfB wordt Imij^Éte^ H»t is te ver*

volgende aittln^ aan oritiek BUlle» worden onderwerp*»*
Senelotte Itan nog worden g«aei4>tta.t h«t ooaimmlatieohe lid van
hot ArantBrdamise Jeugdparlwaent, aeerjieneemde ' ' _
iieeft gemaand te moeten bedanken veor liet lidiatflölift» In ver»
band net drukke werkaat«iut<itteii op w&9# terrein»Voorsltter 3t»en
kaap betreurde het heengaan van Bakicer,dooh moeet het besluit
blllljken.In de eerstvolgende vergadering aal tn de
ontstane b«e1niursvaaature worden



AMSTERDAM

Hr. 190 - 48

Geheim

JAN 1948

Amsterdam, 10 Januari 1948.

Be t re ft ^Amsterdams Jeugd-Parlement
BUREAU B
l S J A H 1948

-
ƒ ./*-

.Sedert deze groep "jonge politici" te» beraadslagingen niet
meer in net hoofdstedelijk Raadhuis mo^es houden is een aan-»
zienliti£e tenigggn.qrj/waaT te nemen. Van de ^ude kern"*" l atem t

steeds m^er lieden yerstek^gaan. of nemen hun. ontslag* &e-=fe-
p o i l v on gffi>&e sp ̂ ki^g^J^jj^Cz ^9 laatste vergaderingen
mooi'd&g'O maffen... aTOöl^:um]SE^rwaardig en het luktrvoorzitter
syEBüTKAMP slechts zeld^Vnmi de debatten op een behoorlijke
wijze te~"leideu. Daarnaast is er van een belangstelling bij
pers of andere prganen geënt, sprake meer»

t^> 19 December j.l. werd een huishoudp-j^^Tre. veTgad^-pTng ge-
houden, waarin het bestuur als volgt werd samengesteld: f

Ivoorzitter: pfe^MKAMP,(.fcatholiekj3^exm. Gorterstraat J>;
"yice-voorz-itter; Marcu's BAKKER, /cominunist)^Slachthuisstr.8A,

Zaandam; ifivg** k' '
Secretaris: Thfi^L-JISSELAAR,. Akathol iekl ̂ Frederik SP l ein 53 jj

soci al i siQ/"Adm, de ̂ Ru^te rwe g]
i Bibsti tuut-Grif fier: F. W, ADRIAMSB. Cliberaaljpsaiphatis
_"Dor\-ni n nrncjo a-ho-yi» T>T o^fr 'Uï'itótnï A^o^"h"t:cï Pin a-Plhi o-nlröl i nt*^/Hmd0^0» H -hjt*- ** »_J « -i— V <~A. •-«- \f~ WI^T*->K|- -I»->-^'^« ^ _ V JW -C3.J-' J-»—*--tiitü» IVAJ—t • ^ ̂  ̂ _ PJ -̂. T^ <„*.',/• "*- WJ 1'*ur-^-J-^^ -J—^ Lj*. vr ^w k„> ^̂  -l- • ^̂

-penningmeester: Piet ButóVE, ^rechts onaf Wankel i jkVTweede Van
^ der Helststraat 32 TT f A /^/t^1*...- <* -̂

'4
t der Helststraat 32 lij k „*.»•
l Archi v are s se : Mejuffrouw S» TROOST, f s o ei al i st e ,) Zw alu w s tr„

iMa deae bestuursverliiezing is op de betreffende vergadering
in eeni urenlang debat gesproken over de grondslagen van het
Jeugdparlement, zoals deze neergelegd zouden dienen te wor-
den im de te wijzigen statuten. Resultaat werd abooluut niet
bereikt, omdat ook im zeer ondergeschikte zaken de rechts ern
links georiënteerde groepen elkander niet wilden benaderen
©n bovendien- de oude scheiding in de bedoelingen van de ini-
tiatiefnemers^ te weten: a. spreekglaats van de jeugd o:f^b. politieke aren.a voor jongeren., opnieuw duidelijk -a i
b aar werd,
Na deze er cm TM nnrt n i "Inl-t- huishoudelijke vergadering,
schijnt het Kerstreces toch enigszins kalmerend on /o f boa in»

-aiond- te hè b ben gewerkt, zodat er op de vergadering varu 9
Januari 3. "L. een verzoenende en opbouwende geest heerste,
vooral nadat voorzitter SIMEMKAMP in krachtige termen 2,ijn
misnoegen over de gesignaleerde ontwikkeling had kenbaar
gemaakt. Hij erkende in zijn betoog, dat in de eerste bestaaB

het Jeugdparlement practisch niets was bereik-t,
tJ..GejMnda- da^wijze van, debatteren en de

ymotie— jagerij^/^octgyit^yf^^alpiet »emeenxtebestuu.r vam Amster-
dam volkomen gelijk, dat s4r-j aam een dergelijk gezelschap
geen onderdak in het Kaadhuis wilde verlenen,, 9?och vertrouw-
de hij er op, dat in 194-8 een ommekeer zou plaatsvinden,
zodat een. rentree in het mi?tT gono?ïïido offioi^l'? -gebouw /—t^c
mogelijk zou worden. Om aan $&( mi sstanden een einde te ma-
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kern, kondigde hij -00» stra% hoaatoron v^-^j^^yffi^^^
'<fr* mogolijkhoid aan b'Lj ke-fe^ongemotiveerd* v«Saa¥inon *«¥ de

'z-lttimgen^/terwijlye^fe^^nT spreektijdregeling in het voor-
uitzicht word gesteld* Steenkamp drong sterk aan op het
formeren van politieke fracties, waardoor de debatten aan in
houden ^̂ 1, z ouden winnen en het gebfeel. veel- soepeler
zou jëaligor<@T Ook van andere tijden werden voorstellen im
dez,e richting gedaan,eet Hoewel door de,.vrij grote groep.onafhankelijken nog getracht we ra (KOP o ontwikkeling te_ voor-
komen en. in de plaats v an7 fracties over te gaan totr/Tprme-
ring van veelzijdig samengestelde commissies of afdelingen,
werd niet grote meerderheid van. stemmen besloten tot het
vormen vam eeajvijftal fracties, t. w»: ;
1» socialist Bar" "" •
2» communisten;
3. liberalen;
4. orthodox-protestanten;
5» katholieken*
Door deze beslissing is ëfcw het karakter van politieke

1/iUff arena' definitie f gekozen en zal het van de leiding en zelf—
tu* **• discipline/ af hangen of thans een, de Nederlandse jeugd,

waardige vorm en werkmethode zal worden gevonden,

Naast deze ftbeginselbes;prekingen" werd door een drietal
inleiders het woord gevoerd over het begrip "democratie",^*
Set heef ti weinig aia. Mei-op biumeiai dit i-apport diap in te

de vHiLuiuliisae 5latidp

|
"

helci zióiii ca fe op eejyvolgende^z.ittingto
meer belang kutniau-

De onafhankelijke Karst üQCJMAH'/gaf ^en uiteenzetting over
het genoemde begrip^ daarbij hoofdzakelijk steunende op het
ParlemerL"t;9Lri^B|e sü-8 ideale vorm van. democratie.
^® oomiaiBijtst/TPiao. B3SFT Oüg- z ou in ^emsp^a^i van drie kwartier
zijn g»Samt»a ^over^democratie Xanoo reife, /maar kwam niet -vool
verder dam een niet oninteressante,, kalme en beknopte uit-

4 &~*fJt**l+-~' eenzetting, van het tóarxisiie. Uiteraard was, naar zijn overtu
ging, tot dusver in de maatschappij geen. sprake geweest vam
democratie, omda t^^e t jp rol e t ari aat _. ge en madez e gg^te te s chapx»
hnof^—g^kenAc^ e^^ngmi^fl!la^ej)ig^"rfaar a^^moch de grond-
gt gMaa. ̂ r^^Acfe/ae uyQ^ücti emi ddël en bezit of controleert»
Hl j KigaBiwytr^lë StgPliiiig, dat de dictatuur van het p rol e— ^
tariaat zou voeren tot een klasseJ\Loz,e maatschappij, waar^,
ieders rechten volledig erken.d^\de .• ware democratie zou ^aoja-
bestaan. t^&nr****^ t~ »*iu+„ tuU*i+?\k N, SLOT verdedigde in een niet duidelijke^in™.

leiding het leergezag van de Katholieke Kerk en j^cTbeeT&ae
aan. te tonen, dat ook binnen deze organisatie aan de leden
medezeggÊaèschap was toegestaan en zelfs wordt bevorderd.
Het is te verwachten, dat vooral de standpunten van EEN OUT
er& SLOT in een volgende zitting aan critiek zullen wordem
onderworpen. .

É

l
l

"~7 /.^ b/1L~»6*-'t*~~ Tensl otte kam nog wordea gemeld, dat het^iai vorbond mot hot
/u ']Lt+iUttoU*„t~J Amaterdamoo JougdpaJlcmeiat,moaijlaoBOQmde communistische Iid2

' Marcus BAKKBB« heeft gemeend te moeten bedankem yoor het
vorder» ̂ Lidmaatschap/ in verband met drukke werkaaamheden op
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amder terrein.. Voorzitter Steenkamp betreurd© het heengaan
vam Blakker, doch moest het besluit billijken. In de eerst-
volgende vergadering zal in de hierdoor ontstane bestuurs-
Vacatore worden voorzien^

Yerz. aan Hfd. C»T,D., 's-Hage;

B.M., Amsterdam;
H.C», Am.sterdam» SE*- 5»

C



DEPARTEMENT VAN BINNENLANDSCHE

BERICHT OP SCHRIJVEN D9OP*1947 *
no. 2500 7 o

NR. -. AFD.

Vo

B E T R E F F E N D E Amsterdams Jeugd-
parlement .

-S-GRAVENHAGE. 18 Beoetaber 194 7.

BUREAU B
MEN OELIEVE BIJ HET ANTWOORD NAUWKEURIS
HET ONDERWERP. DE DAOTEEKENINO EN HET
NUMMER VAN DIT SCHRIJVEN TE VERMELDEN.

PERSOONLIJK.

De bijlagen van uw schrijven dd. 16

dezer, nr«25007 , aoge ik u hierbij weder doen

toekomen. Ik heb de Minister ingelicht op de

wijze zoals wis afgesproken.

Be Chef der Afdeling Openbare Orde
on Veiligheid ,

!flA..AAA4..U^

Aan het PItsv.Hoofd van de
Centrale Veiligheidsdienst.
Be Heer J.G. Crabbendam.

Javastreat 68.
's-G r a v e n h a g e »

5509 - '43 - K l 178



POLITIE TE AMSTERDAM
Bureau HOOFDCOMMISSARIS

INLICHTINGENDIENST

Nr. LD. 1309k/^-71 Amsterdam, 25 November

Uw brief: ..

25007 ad.21.11.*f7 •'**

Onderwerp:

Amst.Jeugdparlement.

Bijlagen: 1. BUREAU B
GEHEIM.

Ter voldoening aan het verzoek, vervat in Uw bovenaange-
haald schrijven, heb ik de eer ü hierbij te doen toekomen
het rapport Geheim No.1309 K- 19̂ 7 dd. 2k November

Dit rapport werd opgemaakt door dezelfde ambtenaar, die
het verslaf I.D. 1309 K -19̂ 7 dd. 11 October 19̂ 7 opstelde

. en van meet af regelmatig de vergaderingen van het Amster-
dams Jeugdparlement bijwoonde. Hij is volkomen op de hoog-
te met de samenstelling van dit parlement; geen enkele
reden heb ik om aan te nemen, dat hij zijn verslag van
11 October 19̂ 7 niet zuiver objectief heeft weergegeven.
Integendeel. Hij kan stenograferen en weet steeds een ver-
gadering zo zuiver mogelijk te verslaan.

Ik sta dan óók borg voor de objectiviteit van dit verslag.

Daar betrokken ambtenaar zich als lid van dit parlement
heeft laten inschrijven om zodoende achter al de "geheimen"
te komen, zou ik er wel op willen wijzen, jat met de door
hem uitgebrachte rapporten zeer voorzichtig wordt omge-
ĝron̂ en! opctat nTT zijn Wël'k" 1JÜ dit parlement met' vrSicht
zaT^kunhen blijven vervullen,

Indien U dit mocht wensen kan de naam van de R, K. priester
die deze vergadering van dit .leuedparlement gedeeltelijk

j bijwoonde en de andere bijeenkomst-en hoegenaamd nléj; ̂ >e-
zocht, worden opgegeven.

De Hoofdinspecteur van Politie
Chef Bureati Inlichtingendienst

Aan het Hoofd van de

Centrale Veiligheidsdienst

's-G r a v e n h a g e .

1000-10-47



POLITIE TE AMSTERDAM
Bureau HOOFDCOMMISSARIS

INLICHTINGENDIENST

Nr. LD. 1309 K - 19*7 Amsterdam, 24 November 19^7

Uw brief: 25007 d. d. 21 November 1947

Onderwerp: Amsterdams Jeugdparlemeat

Bijlagen:

GEHEIM. "~~ BUREAU B
2f-/JL-'V?

In antwoord op het bovenyeimeld schrijven, waarin een citaat
uit een. brief vani de Minister vam Binnenlandse Zaken voorkomt,
hetwelk zodanig z-ou kunnen wordem uitgelegd, dat de betrouwbaar-
heid en/of volledigheid van een. dezerzijds gesteld rapport in
twijfel wordt getrokken, nadat de bedoelde Minister een onder-
houd heeft gehad met de voorzitter vani het Amsterdamse Jeugdpar-
lement, kan wordea medegedeeld, dat geen aanleiding is gevonden
het karakter en/of de inhoud vam meerbedoeld rapport te wijzi-
gen.

Aan

Over een im meer of miadere mat e "kwaadaardig" zijm kan dezer-
zijds niet verder wordea gesproken, omdat op volkomen objectieve
wijze is weergegeven, wat ter bedoelde zitting van het Amster-
damse Jeugdparlement geschjL-«?Q.de en wat vermeldenswaard werd
geacht» /^
Ook vermag dezerzijds liiet wordenx ingezien, dat het spreken door

I een r.k, student of de aanwezigheid van een pater-redacteur van
"De I/inde" dfl-phflive a g gegeven voorstelling onjuist maken of het
karakter mffide r kwaadaardig doet Ei ju» Immers, de betreffende
pater was slechts als be.Lanj^steJL]ie_ri^.e aanwezig en kon dus geern
enkele invloed ui toef en!eM op nét verl oop van de zitting of de
lohoud van het gesprokene. Bovendien, heeft deze priester een zeer
belangrijk deel der rede vani Mareus BAKKER gemijt, omdat hij pas
te ongeveer 20,15 uur ter vergadering verscheem," terwijl de zit-
ting om 19.15 uur werd geopenid. Daarenboven zou het bepaald onw
juist zijn te veronderstellen, dat de aanwezigheid van een r,k,

11| priester voor figurea als Marcus BAKKER. Ton BMCOT, win KLIMM-
• BEHG, Niek LUIBINK. e. a. aanleiding aou zijn"~nun toon te wijzigen"

of het verkondigeni van hun politieke inzichten te staken.
'<Vat betreft de r,k» student, die het woord zou hebben gevoerd en
waarvan, voorzitter Steenkamp blijkbaar zo waarderend heeft ge-
sproken in zijn onderhoud met de Minister , kan nog het volgende
wordea op gemerkt;
Gedoeld wordt op de persoon:

I fflieo ESSELAAB.
pi,m. 21 jaar, student in de rechten,
Prederikspleim 53, Am sterdam-Gent rum,
Hierbij mag worden geciteerd, wat omtrent hem staat vermeld in de
eerder gezonden rapporten over het Amsterdamse Jeugdparlement:
" . . .. een heetgebakerd katholiek jongmens, die in zijn gehele
optreden blijk geeft van een grote mate zelfoverschatting. Het is
een agressief kereltje, dat tijdens de zittingen zich steeds doet

(nr. 1309 B - 47, d. d. 2*A),
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" . * . Th. Esselaar betuigt zijn instemming met de Nederlandse
regering om haar houding tegenover de 'politieke militairen" Kruis
en Hellfrieh. Verder betreurt hij het, dat de Nederlandse regering
destijds geen diplomatieke betrekkingen heeft onderhouden met Sov-*
jet-Busland. Hij erkent in de 'ï>rawda" de min of meer officiële
spreekbuis van. de Eussische regering» Hij zou het niet betreuren
als Kranco vervangen zou moeten, worden door een communistische re-
gering. Tegen de samenstelling van de ballingem-regering vaB. Lopes
heeft hij geen bezwaar» Hij verkiest Duitsland met boven Busland
en hij wil ook niet geloven, dat Hu si and met ondemocratische middel e
haar menimg aan andere landen opdringt of een gevaar zou zijn voor
de wereldvrede. In deze zienswijze is hij nog gesterkt door Stal in' s
verklaring tegenover de Amerikaan Stassen, "

(1309 C -'47, d. d. 14 Mei 1947),

" . . . Op èfcn uitzondering na kan de gehele dub zich verenigem
met het bestuursvoorstel tot adhae si e-betuiging. Esselaar meent
echter dat er nu maar eens een einde moet komen aam de onverant-
woordelijke geldend. jteri j door de Overheid"

(1309 2 -'40, d. d. 21 April '47).

Tijdens een debat over de noodzakelijkheid van het instellen van
de zogenaamde zevende faeoulteit aan de Gemeente- Umi ver si t ei t in de
titting van 30 Mei 1947 J
" . . . Sprekende over Minister Gielen veroorloven deze lieden zich
uitdrukkingen, als "die kerel", "Volkomen onberekend voor zijn taak"
en "de schoolmeester",
Bij deze lieden was ook meergenoemde JSsaelaar. - Rapporteur.

(1309 E -«47, d, d, 31 Mei 1947). •

" . . . Bij de opening vaa de vergadering deelde de waarnemend
voorzitter? Th. Esselaar» mede, dat bij hem de gedachte opkwam aan
de 20e Juni T789 C Franse revolutie) toen de "derde stand" door
weigering van geestelijken en. edelen geen gebruik mocht maken van
een officiële vergaderzaal en haar intrek moest nemen in een kaats-
baan. £preker wees er op, dat daar toen de grote revolutie vorm
kreeg. (Algemene instemming). Onmiddellijk liet Esselaar er op vol=r
gen, dat hij het Jeugdparlement niet tot revolutie wilde opzwepen,
maar slechts zijn gedachte had weergegevn,"

(1309 N -'47, d. d. 22 November' 47)»

Tot zover enige citaten van de verstandelijke uitlatingen door de
genoemde persoon. Bovendien, om actueel te ziijn, Esselaar is
verklaard tegenstander ' yan^ flfi .pfll-^tiflnel.e ^ctie ^in ina^^giê,
-cuxge o.m. zijn Dia eï' Kier om t rent aanvoorai^é''rll'llS^eenklla;^p7^ Het
was voor ingewijden dan ook geen vreemd verschijnsel, toen Esselaar
bij het betreffende Indone si e-debat praetisch verstek liet gaan,
hoewel hij zo ongeveer geldt .als de woordvoerder van de katholieke

e,,r sinds Steenkamp het voorzi'C'cerschap bekleeait. üu-^r-—
Het getuigt dan ook niet van een sterke objectiviteit wanneer
Steenkamp in zijn eerder gereleveerd gesprek met de Minister het
doet voorkomen al aof het geluid van k atholi eke zij de van be tekeni s

^Sigeweest^ voor^d^i^gudTVa^LSlX^ES^* •B1J herhaling heeft hij
"zêTr "geoÜi rè^o^ië^^e^Bêtreïyende zitting getracht zijn geestverwanten
of politieke vrienden aan het woord te doen komen, maar niemand
hunner sprak iets vam betekenis uit. De enigszins vreemde situatie,
die daardoor aan het einde van het debat ontstond, was voor enkele
linkse figuren aanleiding »ich vrolijk te maken.
Dat het bepaald zwakke optreden van d« enkele katholieke en/of
regeringsgezinde personen, niet met evenveel woorden in het ge-
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wraakte rapport is we e r ge gevent, kan volkomen worden, verantwoord «looi*
te verwijden maar de teop van het betreffende verslag, waarin uit-
drukkelijk staat vermeldt "Verslag van de belangrijkste mededelingen-
en uitlatingen . . . "

Resumerende kan dus worden gezegd, dat de volgende passage, voor-
komende op bladzijde 2 vaa meerbedoeld verslag volkomen juist is
en geen enkele verandering of toevoeging vereist:
" Duidelijk blijkt het gemis aan de "rechter-zijde" vani een ge-
schikt verdediger van de re seringspoli t i ek. In het algemeen schijnt
men iets te voelen voor de lezing van Bakker, men spreekt zich al-
thans niet voldoende in andere zin uit. De moties worden uiteindelij
verworpen, waaruit kan worden, geconcludeerd, dat er wel meer in po-
sitieve zin werd geda<Gh.tf maar niet gesproken!"

Het kan van. nut zijn hier weer te geven op welk een wijze de motie-
Luirink, voorkomende in hetzelfde verslag en door de overgrote meer-
derheid van de jeugdige parlementariërs op gevoelsargumenten aan-
vaard, door de communistische fractie later overgoten werd met eert
sterk politiek-riek end sausje. In het November-nummer van het blad
"Eén", officieel orgaan van het communistisch georiënteerde ANJY,
staat als hoofdartikel afgedrukt:

"In plaats van kogels»

Het Amsterdamse Jeugd Parlement in vergade-
ring bijeen op 10 October 194-7 in het Amster-
damse Raadhuis,
van mening, dat de Nederlandse jeugd alles
moet doen om het leed, aan onschuldige Indo-
nesische kinderen aangedaan in de strijd tus-
sen Nederlandse en Indonesische troepen, te
verzachten,
begroet met wanae sympathie de medicamenten—
actie voor het Indonesische kind, welke thans
door de Vereniging Nederland-Indonesië wordt
georganiseerd,
roept de Nederlandse jeugd in zo breed moge-
lijke schakering op deze actie krachtd&adig
te ondersteunen, irn het bijzonder door mid-
del van haar eigen organisaties.

Weet je wie er tegert waren, dat het Amsterdamse Jeugd Parlement de
motie van Niek Luirink ondersteunde om sympathie te betuigen met de
medicamentenactie vaa de Vereniging Nederland-Indonesië?
0. a. de aanwezige leden van het Nationaal Jongeren Verbond (dat
clubje met lange trommels, oranje petjes en pamfletten van Eijks-
eenheid!). Op 7 jongeren na gingen alle vingers omhoog toen de voor-
zitter vroeg: "wie is er vt>6r de motie-Luirink?"
Wat betekent dit? Dat de medicamentenactie van de Vereniging Neder-
land—Indonesië, die thans loopt door een groot deel, zeg maar het
grootste deel van het Nederlandse volk kan worden gesteund. Jonge
communisten» socialisten, protestanten, katholieken, zeiden: "voor"
toen men hun vroeg, wat zij van de actie dachten.
Want deze mensen hebben de oorlog niet gewild. Zij zijn verlangend
om iets goed te maken van wat een regering, die niet hun, regering
is, heeft misdaan,"
Tot hiertoe het citaat uit "Eén".
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Dat niemand der andere jongeren, frftk niet voorzitter Steenk^agp,.
een dergelijk misbruik van hun goede trouw heef t voorzien, §e-̂
tuigt wel zeer sterk van. hun politieke ongeschooldheid en ver-
dient daarom in het kader van dit rapport vermelding.
Van eMg.-belaBÉ is in dit verband hetgeen reeds als voorlopige
Conclusie over het Jeugdparlement stond vermeld in het dezerzijds
gestelde eerste rapport over deze beweging, d. d. 28 Maart 194-7*
"Tijdens de gehele zitting was het duidelijk, dat dit jeugdparle-
ment door verschillende bekende radicaal-socialistisofte en com-
munistische personen zal gaan gebruilrt worden om hun stellingen),
te verkondigen enx te verdedigen, daarbij speculerende op de min-
der goede politieke ontwikkeling van de overige parlementsleden,"

Ten slotte moge er op worden gewezen., dat de verhoudingen binnen
het Jeugdparlement geheel anders liggen, dam in het werkelijke
politieke leven vam ons vaderland en de betreffende jeugdgroep
dan ook nooit representatief mag worden geacht voor Neerlands
jeu ge,
Per 15 November 194-7 telde het Jeugdparlement 91 leden, die zich
zelf als volgt kwalificeerden:
4 K«V,P. ;

16 R, K,, waaronder de bovengenoemde Esselaar;
3 Katholiek Onafhankelijk, waaronder voorzitter Steenkamp;
1 B.K. Socialist;
6 P,v,d,A., ;
'T Democratisch socialist;
2 Christen socialist;
6 onafhankelijk Socialist;

10 Socialisten;
1o Communisten;

4- liberalen;
2 P. v. d. V. •
1 Christelijk Democratische Volkspartij;
3 A. E»;
3 Orthodox Protestanten;
1 Nederlands Hervormd;

«v 18 Onaf hank el ijken,
Eeeds uit een zeer oppervlakkige beschouwing kan worden geconclu-
deerd, -4&t .jfe- .J>gi de hu i dige fl.ederrlandse

a ,_ ^ u
waaraan ctitr^^ört is gewijd van belang moet wordem geacht,
Afgezien daarvan zijn de betreffende cijfers een nadere bestude-
ring zeker waard,
Zonder beawaar kan worden gezegd, dat van de grotere groepen
alléén de communistische fractie een werkelijke éénheid vormt
en in haar politiek uiteraard dikwijls wordt gesteund door de
meer of minder radicaal socialistische figuren,
Noch van de zdch K. V". P, -noemenden, noch van degenen, die zich
scharem achter de P. v. d, A. gaat, tot dusver, in het Amsterdamse
Jeugd Parlement enige kracht of invloed van betekenis uit,

Verz, aam Hf d. C, V. D., ' s-Hage, M, -
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III ÏIIc 2 verslag ontv. van ID Amsterdam
in'OD 600.

"Amsterdams Jeugdparlement"

Hierdoor heb ik de eer Dwer Sxcellentie afschrift t» do«a
toekoaen yan een varsla« van een op 12 December 1947 te AiaBtera*»
gehouden bij eenkomst van tiet °Aiaflterdaaia Jeugd parlement", naar fle

waarvan Ik mij veroorloof ü t«

Aan Zijne Excellentie de Minister
van Binnenlandse Zaken, . .
t»a.y« de S&o ̂gdGe str.' Heer
Mr* ?.R. Hijnlioff, , '

GBHTRALE
de se t
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Beknopt verslag van de vermeldenswaardige by zonderheden van de
vergadering van bet "Amsterdamse Jeugd parlement" i gehouden op
12 December j*l* in het gebouw «Be Leeuw"» Valkenburger s t raat
te Amsterdam.

Haar aanleiding van het feit» dat de leden van het ** Amsterdamse
Jeugdparlement" voor het houden van hun bijeenkomsten niet meer
in het Amsterdamse Raadhuis worden toegelaten, werd vanwege het
be&t̂ ur op de, aan de leden toegezonden, convocatie het volgende
vermeldt

"Woensdag de 26e Hovember j*l« bereikte de secretaris het officiële
"schrijven van B* en W*, waarin werd medegedeeld, dat hunne: toe-
"stemming tot het gebruiken van een zaal in het Baadhuis werd in~
"getrokken* Als reden voor deze opa e gr ing werd opgegeven, dat het
"A. J. P* geen besloten karakter droeg, aoals iadertijdaou zijn toe-
"gezegd* Het was B* en W, namelijk gebleken, dat pers en fotogra—
"f en waren toegelaten en dat een motie was openbaar gemaakt* Deae
"reden werd in een onderhoud door wethouder De la os __ tegenover
"J. Dijkstra» Hu Esselaar en W» Klinkenberg, die daartoe door het
"bestuur waren aangewezen» nader verklaard» Wethouder De Boos wee»
"er namelijk op» dat er teveel met moties naar buiten werd ge*
"werkt en dat er te weinig op ons eigenlijke doelt het gesprek»
"werd gelet» Zoals bekend» nam de weerstand tegen deze motieaiekte
"onder de leden steeds meer toe en hoeft de statuten-commissie
«rigoureuze maatregelen in haar eerstdaags verschijnend rapport
"opgenomen* Aan het gesprok bleek do wethouder echter grote waarde
"te hechten» zodat wanneer wij ons redresseren en tot ons eigen*
"lijke doel terugkeren «r goede hoop 10» dat wij onze "joj-eule
"rentree" in het Raadhuis gullen maken* In ieder geval gijn finan-
*ciële/maatregele» voorlopig niet nodig» De twee laatste aittingen
"van dft jaar smllen nog gehouden worden in het gebouw "De Leeuw",
*eni«?e straten achter het Raadhuis gelegen»*

Tijdene de vergadering werd op dit onderwerp niet meer ingegaan*
De communist Anton REfOüg, geb» 23,10*1923 te Amsterdam, wonende
te Amsterdam» meende nog bij de rondvraag het incident te moeten
bespreken, maar op advies van voorzitter JPie_tCTEEHKAMP en Wil
gerard gLIHKgnBERijj, geb» 7*12*1923 te PurSerènd» wonende ta
aam, wera de aaaK uitgesteld tot behandeling in een besloten leden»
vergadering» welke stal worden gehouden op 19 December 1947»

Op de agenda stond vermeld» dat een inleiding sou morden gehouden
over h«t probleem "Duitsland"» Door de breedvoerige debatten over
het Joodse vraagstuk, waarmee de vorige zitting was gevuld» kon
"Duitsland" niet meer aan de orde komen* Hat betreffende Palestina
ter sprake gebrachte was vrijwel een weergave uit de persberichten
van de laatste maanden dienaan «mande» overigens verviel men in
geschiedkundige herhalingen* De geringe belangstelling voor dit
onderwerp w rd niet onder stoelen of banken ftestcken en er werd
aelfe in een motie veraocht het debat te sluiten. Ternauwernood kon
deze motie worden afgestemd, hetgeen pijnlijk was voor de beide
niet-parlementariörs , die als deskundigen- het Zionisme kramen
toelichten en verdedigen, t» w* de heren A* Samaon en Eschau,

- bestuursleden -
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bestuursltdea van de Jooflöe Jeugdvereniging te Ansterda»*
Theo Easelaar (katholiek) Icon fcieh niet verenigen a® t de oplossing

jptHeavan het jptHeatina-TTGagstuk, aoals dit thans in «e 9*9*0* ie £§•»
schied* «Tuist in een tijd, waarin gestreefd wordt naar liet stich-
ten van grotere politieke eenheden (Eeeelaar ie voorstander van
de Wereld Benheid Beweging) veroordeelde hij het vormen van snip-
perstaten* Hij kakelde verder de Britten» die z»i« op eenwel 8
ongelukkig moment van internationale spanningen de Assemblee hebben
verplieht tot het nemen van een beslissing* Hij kon zich niet
duidelijk voor at e Hen f wat de houding heeft bepaald van de üfedsr-
landae vertegenwoordiging* Aanvankelijk stemde ai j» in de politieke
commissie, blanco» om later» kennelijk bewerkt door de Amerikaanse
diplomaten, voor te stemmen. Baaelaar vond dat Nederland zich
hierdoor tegen de Arabieren heeft gekeerd en oordeelde dit» in
verband met 'de toestand in Indonesië» niet erg gelukkig*

At on Renout. wiens verheerlijking van de in de Sovjet-ühio toegé-
paste oplOBoing van het Joods probleem tijdens de vorige aitting
door de aanwaaide Sionieten niet erg werd bewonderd, trachtte
sich 0$ deze aitting te herstellen en vertelde» dat de Joden in
Stteland tot de revolutie va» 1917 vaak werden vtrvolgd en ook later
nog wel eens laet ondervonden van de Wlt-Baseen. "Dit ie eohtar
"thans niet meer het geval» want sij hebben nu een eigen landstreek
Min de Sovjet-tïhie» waar het "Jiddisch* als voertaal» zelfs op de
neigon ho?*eeeholeS» vordt gebruikt"*
Henout verklaarde» dat, relatief gesproken» aeer vasl Russisch»
Joden lid sijn van de Communistische Fartij aldaar» vooral nadat
ai j in 1928 "vrijwillig hun eigen partij hebben opgeheven"* Biet
minder dan een half millioen Joden heeft gedurende de laatste
wereldoorlog Bediend in het Rode Leger en van de volken der Sovjet**
flftie komen z i j op de vierde plaats in de rij van behaalde onder*
scheidingen*

D* gast-deskundlfe 4, Samson gaf» in antwoord op de verklaringen
van Renout te verstaan» flat de volkomen isolatie van Rusland ee»
goed oordeel over de Joodse kolonie aldaar niet mogelijk naakte t ;
Hij noemde het experiment nitt erg geslaagd en sprak als aijn »«*•
ning uit» dat men in Joodse kringen niet erg voldaan is over een
en ander* Het streven van de Sovjet-ffnie om de Joden te doen aan«
passen bij het daar geldende stelsel noemde hij niet juist» omdat
ook de Russische Joden reoht hebben op emigratie en het wonen in een
een eigen na t ionaal tehuis»
In een verder betoog gd.ng Samaon nog in op de beslissing van de
U. N. O»» waarbij hij aei» dat h®t thans bereikte slachts een eerste
rustpunt is in de groei naar algehele ontwikkeling*
Q2k wil nog wel eens stien, dat de grote mogendheden in 1948 werke-
"lijk uit Palestina 01 jn verdwenen"» 20 verklaarde hij* Sameon
vvae van mening» dat de Arabieren niet in staat aijn een enî saine
behoorlijk leger op de been te brengen en aei te weten» dat de
Joden «eer goed aijn benapend* Vervolgens vertelde hij eairre byaott-*
derheden over de opbouw van JPalestina door £c Joodse pioniers en
merkte daarbij op» dat deze aich op bijna auiver socialistisoh»
wijze ontwikkelt» hetgeen voor de wereld als experiment van zeer
groot belang kan eijn*

Br ontspon zich na de pauze nog ©en eni^ains verwart! debat over
"Recht en Macht", waarbij vooral Klinkenberg en Esselaar ziek deden
horen* Uiteraard gaf ieder aijn» op politieke c.q.» religiauee

- fraaie ..



basis gegronde, mening; weer en van overbrugging der standpunten
was niet veel merkbaar*

Bij desse besprekingen werd voor <3e eerste maal In dit
ment een sterk revolutionnair-KJorammiistiSGh geluid gehoord» afkom-
stig van een aich noeiatên&e Bei|mamu Hij was aog vergeaeld van
minstens één geestverwant enTidTTih een kort betoog heel wat
namen van prominente figuren uit aijn lering de revue passeren»
Wellicht kan van hem in de naaste toekomst meer optreden worden
verwacht gedurende de ttaittlngentt*

Op de eerstvolgende bijeenkomsten van het Amsterdamse «Teu,?dparlemejÉ
aal worden g»Bprokea ever * Buit s land B, "Het economisch beleid vaa
de Sederlanése Hegeri^igw» «Het begrip deaocratie bi^ het oomrawni»-
me" en "Maatschsppeli^lÉ planning" «

^ verwachten ie een vrij ingrijpende ŝtatutenwijziging van desse
jeu-Tdgroepf welke behandeld zal woröen in vorengenoemde ledenveav
gade r ing van 19 December 1947»
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^Beknopt verslag' van de vermeldenswaardige bijzoaderhede
Teëeè? oë' vergadering vam het*Amateniamse_ Jeugdparlementf
gehouden, op 12 December j.l« ,im nei gebouw "De Leeuw",
Valkenburger straat, al h i o T^ " — -

Naar aanleiding van het
jg-h

s,/ w
att-n -hn

/
tn-Htt /"

__^__ werd varawege het bestuur op dé/toegez-omderi convocatie het
volgeadè vermeld;
"Woensdag de 26e November j.l. bereikte de secretaris het ofificiele

„ schrijven, van B,en w.,' waarin werd medegedeeld, dat hunne toestemming..
„ tot het gebruiken van een zaal im het Eaadhuis werd ingetrokken,. Al8 '
, redem"voor'"'aezT!)p^ê1!î w^^ sioten
„karakter droeg, zoals indertijd zou zijn toegezegd. Het was B.en W.
„namelijk gebleken, dat pers en fotografen, waren, toegelaten en dat eem
% motie was openbaar gemaakt, Deae reden werd in een onderhoud door wet-
houder De Boos tegenover J .Dijkstra, Ü3h. Esselaar en W.KliQkenberg.

/ die daartoe door het bestuur wai'tfli aangewezen, mader verklaard. Wet-
'houder De Eoos wees er namelijk op, dat er teveel met moties naar bui—

', ten werd gewerkt en dat er te weinig op ons eigenlijke doel: het ge-
sprek, werd gelet. Zoals bekend, nam. de weerstand tegen deze motie—

* ziekte onder de leden steeds meer toe en heeft de statutea-cÊmmissie
„rigoureuse maatregelen in haar eerstdaags verschijnend rapport opge—
^nomen, Aan het gesprek bleek de wethouder echter grote waarde te hech—
„ten, aodat wanneer wij ons redresseren, en tot ons eigenlijke doel tero.g
èkeren er goede hoop is, dat wij onze, "joyeuse rentree" in. het Eaadhuis
„sulleB. maken. In ieder geval zijn. financiële noodmaatregelen voorlopig
niet nodig. De twee laatste zittingen, van dit jaar zullen nog gehouden
worden in het gebouw "De Leeuw", enige straten achter het Eaadhuis

C
N

Mgelegen.

eomtmind
ten ke spreken',

vergaderirtg werd op dit onderwerp niet meer ingegaan. De
Ragout meende nog bij de rondvraag het incident te moe-

advies van. voorzitter Piet gbeenkamp en. grif-
werd de zaak uitgesteld tot behandeling in eeo.

maar op
IClialeomb-er

oten ledèavergaderiUig,. welke zal worden gehouden op #9 December^/??

_ :de agendaf vermeld, dat een inleiding zou worden gehouden over
het probleem "Duitslamd'^J^or/Txreedvperige debatten over het Joodse
vraa^isjaiÈt, waarmee ook de vorige zitting was gevuld, kon "Duitsland"
niet meer aan. de orde komen. — Het hooft weinig Gin <M

"bOajii up hot go op rok ono ̂ betreffende Palestimaf

den dienaangaandejjggpP8^'yifinu^h ^SüfamSSf^^ 'gè'sc
gen, word vorvallon» - De aig»y geringe,
onder stoelen of banken gestoken en holffitwa» zelfs
n-priftj .waarfn wfi>"nf gowraagé. het^djej^at te fe«sluiten.
dez-e motie worden^ af gestemd,
niei>-parlementariers, /dj^e l&a/ deskuadigen het Zionisme kwamen toe—

de laatste maam-
.e.dkursdige^ herhal ia-

,et
L '

kon .
de beide

lichten en verdedigen, .e- heren A» Samson en Eschau, bestuursleden vaa
de Joodse jeugdverenigiag, olhi

">;
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gheo Esselaar (katholiek) klim zfcch niet verenigen met de oplossing
van het Palestina-vraagstük, zoiis dit thans in de U.N,0. is ge-
schied. Juist in eem tijd, waarin gestreefd wordt naar het stich-
ten van grptèa?e politieke eenheden (Esselaar is voorstander van
de wereld-Éénheid-Beweging) veroordeelft hid het vormen van snipper-
staten. HLj hekelA verder de Britten, diefcup een wel ongelukkig
moment van internationale spanningen de Assemblee hebben veiplicht
tot het nemen van een beslissing. Hij kan zich niet duidelijk voor-
stellen, wat de houding heeft bepaald van de Nederlandse vertegen-
woordiging. Aanvankelijk stemde zij,in de politieke commissie,
blanco, om later, kennelijk bewerkt door Amerifcaanse diplomaten,
vo6r te stemmen. Esselaar vindijf; dat Nederland zich hierdoor tegen
de Arabieren heeft gekeerd en. oordeelflkdit, in verband met de toe^
s^and in Indonesië, niet erg gelukkig» /*&&« ** ***"?* "

i Eengit (oonmujil-st^v die tijdoaojiio vor-igo Bitting wol org
'«Tft h O A t r W a ? Cü0""1 ̂ "1j"l"j r^n nipd .̂  n.i j.OTl^Whoo-rn i j^irigr ygp, &Q ±^ &Q SOV-

jet-Unie toegepaste oplossing van het Joodse probleem/daor de IMW&
. aanwezige Zionisten niet erg werd bewonderd, trachtazichTa» te her-*

*~ t stellen en vertelwf- dat de Jxoden in Rusland tot de revolutie van
"'" 1917 vaak werden vervolgd en ook later nog wel eens last onder-

vonden van de fit-RussenKMt is echter thans niet meer het geval,
want zij hebben may een eigen l andstreek, in de Sov j et-Unie, waar
het "Jiddisch" als voertaal,, zelfs op «Opeigen hogescholen, wordt
gebruikt. Eenout verklaar^ dat, relatief gesproken, aeer veel .
Rtissiaahe ^foden lid zijn van de Communistische Partij aldaar, voor-
al nadat zij in 1928 "vrijwillig hun eigen partij hebben opgeheven?
Niet minder dan een half millioen joden heeft gedurende de laatste
wereldoorlog gediend ia het liaoaioisae Rode leger em van de volken
der Sovjet«-Unie komen zij op de vierde plaats in de rij van be-
haalde onderscheidingen.
De gast-deskundige A.Samson» geërfd, in. antwoord op de verklaringen
van Renout,te verstaan, dat de volkomen isolatie van Rusland een
goed oordeel over de Joodse kolonie al &aar, nigjfc /gogglijfexmaakt. Hij
n.oemlfehet experiment niet erg geslaagd en^a -̂̂ wSe -̂, rtSjnTT&én in
Joodse kringen niet erg voldaan is over een en ander. Het streven
van de Sovjet-Unie om de Joden te doen aanpassen bij het daar gel-
dende stelsel noemAhij niet juist, omdat ook de Russische ^bden
recht hebben op emigratie en het wonen in een eigen nationaal te-
huis. - In een verder betoog aa§J6^ Samsonx aog in op de beslissing
van de U.If, 0., waarbij hij zeü^1, dat het thans bereikte slechts
een eerste rustpunt is in de groei naar algehele ontwikkeling.
"Ik wil nog wel eens zien, dat de grote mogendheden in 194$ wer— ̂ ^
kelijk uit Palestina zijn verdwenen", zo verklaard hij» Samsoia.-3HS-
van mening,, dat de Arabieren niet in stgaj^ zijn een enigszins be-
hoorlijk leger op de been te brengen enweiJtf' dat de ïoden zeer

•goed zijn bewapend. -/Ia biataondojhod.on vortolt M j ddjji ULU& wab
over de opbouw vaa^EaTestina door de Joodse pioniers en merkt* daar-
bij op, dat »em affaaaar zich op bijna zuiver socialistische wijze
ontwikkelt^ hetgeejj\^LLs experiment van z.eer groot belang kan zijn*
•foor de vuTJiiaaaê werèlcV
Er ontspjtn# zich na de pauze nog een enigszins verward debat
"Bfift^-fc en_Mq_f>h_-fa", waarbij vooral Klinkenberg en Esselaar zich
horen. Uiteraard ge«f^ over dit onderwerp ieder zijn,op politieke
c»g., religieuze basis gegronde, mening weer en van overbrugging der
standpunten. *« miet veel merkbaar, locfc gou hot op ean a.eaia

sto wipae debglrteraaa f?vor doao on dor@olljko ondorp
lioht bolongrijkoy pijn voor do goodo earbiiildiollng van het »TgnQc
p n-nl oTntn+-J r? pp Tn n-t. r r^ .^ ^ n yf .,, fn| ij. |ri .j ^ ̂  jl^tjglCa P TV™' "™<V

-1" 1"rlnn tnn nnnnnrijfr rlr irrrrl rjtrn r TT cm n c onUfcy-nri rTi^
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deze besprekingen
mernt eeni. gtei&
komstig van eem zich

voor de eerste maal in dit ^emgdparle-
aSU^fi&^Sêiaî  gehoord» af-

nog vergezeld wes? van minstens één geestverwant/nliet ia
kort4 betoog heel wat namen, van prominente figuren, uit zijn
de revue passeren* Wellicht kan vannhem in de naaste toekomst meer
optreden worden verwacht gedurende de ^zittingen,?1 . s

l*- &f &*»***>•* +~~** f^ff*?****
Uog k OB.' wo r don niede&tidtjidia,, daL eg de eerstvolgende bijeenkmstén
zal worden gesproken over "Duitsland"^ "Het economisch beleid van
de Nederlandse -re gering"^ "Het begrip democratie bij het communisme"
en "Maatsetóppelijke planning".

Te verwachten is een vrij ingrijpende statut«
jeugdgroep, welke behandeld zal worden in.
vergadering van 19 December

deze

7erz, aan Hfd. G.V.E., 's-Hage;
B.M., Amsterdam;
P. G., Amsterdam;
H. C,, Am sterdam. .-5.
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Verslag vam de op 21 Hovember 194-7 gehouden zitting
vam het Amsterdamse Jeugdparlement»

Zoals gebruikelijk, was in de toegezonden convocatie aangekondigd,
dat de vergadering aou plaatsvinden in het Amsterdamse Raadhuis.
Te elfder ure was langs indirecte wegen ter kennis van het bestuur
gekomen, dat geen gebruik meer mocht wordem gemaakt van het genoemde
officiële gebouw. De 'parlementariërs" werden daarom voor het geslo-
ten hek opgevangen en medegedeeld, dat de bijeenkomst zou worden ge-
houden in Gebouw "De Leeuw", Valkenburgerstraat , alhier. Uiteraard
bracht dit geen al te beste stemming onder de jongelieden., velen
toonden zich dan ook onomwonden beledigd. Het beschikbaar gestelde
zaaltje in "De Leeuw" was veel te klein om de "Excellenties" en gasten
te herbergen"! door bemiddeling van het communistische lid {Don RENOUT
werd bereikt, dat een districtsvergaderimg vam de G.P.M, haar mede—
werking verleende en genegen was ruilimg van zaal toe te staan. Het
gevolg was een algemene verhuizing.
Bij de opening van de vergadering deelde de waarnemend voorzitter:

student in de rechten, katholiek,
B-rederiksplein 53» Amsterdam--CentruïBi,

& i mede, dat bij hem de gedachte opkwam aan de 20ste Juni 1789 .(Franse
' ' Revolutie), toen de derde stand door weigering van edelen en geeste-

lijken geen gebruik mocht maken vam eem officiële vergaderzaal en zyn
intrek moest nemen in een kaatsbaan. ££reker wees er op dat daar toen
de grote revolutie vorm kreeg. (Vrijwel algemene instemming). Onmid-
dellijk liet Esselaar er op volgen, dat hia het Jeugdparlement niet
tot revolutie wilde aamzetten, maar slechts zijn gedachte had weeiv
gegeven. Meergenoemde voorzitter giag op het uitsluiting^inei.demt

} aanvankelijk niet verder in en toen later op de avond o. a, de gocia-
I list Wim.KLIMKESBERGr meende dat de zaak toch diende te wordem uit-

gesproken en kennelijk aanstuurde op eem "rel", wisten de katholieken
Esselaar en grits ELONDM de gemoederen te sussen door mede. te delem,
dat een openbare behandeling zeker niet bevorderlijk zou zijn voor het
.opnieuw op te nemen contact met de gemeentelijke autoriteiten» Esse-

- laar deelde nog wél mede, dat hij een zodanig telefonisch contact had
gevoerd met de gemeente—secretaris, dat deze laatste de hpom meeiv
legde. Blinkenberg noemde in dit verband de handelwijze vam de gemeem-
tesecretaris L'omheus" em üton Remout deelde mede, dat het gemeenteraads

/ <\jk l lid ETico LUIRTHK. die tevens lid is vam het Jeugdparlement in de Am-
sterdamse Raad eem imterpellatie over deze zaak zal aanvragem. Een der
aanwezigen stelde in aansluiting hierop voor, dat iedere fractie vam
net Jetigclp arlement contact zou opnemen met haar partijgemoten in de
Raad. Aan het bestuur werd uiteindelijk opgedragen alles im het werk
te stellen om de kwestie op te lossen»
De bekende parlementsleden Piet Steenkamp, Marcus Bakker en ïfico Lui-
rink waren op deze vergadering niet aanwezig» Het totaal aantal be-
zoekers bedroeg ongeveer 70, waaronder plm. 20 belangstellenden.



- 2 ~

Ia aansluiting op hetgeen in de vorige zitting was gesproken over
de hulp aan. de Duitse jeugd, waren, bij ds: convocatie gestencilde
enquête—formulieren toegezonden, waarin wordt geïnformeerd naar de
belangstelling en het bestaande of gewenst contact met de jeugd van

l het vroegere Derde Rijk. Jaap KAAL, de voorzitter van de commissie
1 Duitsland, deelde nog mede, dat het momenteel niet mogelijk is di-»

^_ reet contact op te nemen met het MÈbachener Jeugdparlement, maar dat
^bestudering van het genoemde probleem wenselijk blijft,,

Vervolgens werd door de zich politiek onafhankelijk noemende:
grit s van LOM.

4 scholier,
'Stalinlaan 62, Amsterdam-Zuid,
een inleiding gehouden over het Joodse vraagstuk» waarbij spreker ziel
wel liet kennen als Zionist, Zijn betoog was voornamelijk een zuiver
historische beschouwing, waarim de voortdurende jodenvervolgingen
werden aangetoond om uiteindelijk het üïagelse mandaatschap aam een
gematigde critische bespreking te onderwerpen,,
Handelende over het anti-semiebisme verklaarde hij, dat dit o.m. een
gevolg was van gebrek aan beschaving. Hij meende dat het doorzetten,
van de geleide economie zeker nog zou leiden tot het versterken, van
het anti-semiefci sme, omdat verschillende transacties dan gaan lopen
over ambtenaren, die daarbij de grootste willekeur kunnen toepassen*
iS&reker achtte het anti-semietisme ook sterk bevorderd, doordat de
gastvolkeren geen begrip toonden voor de Joodse godsdienst en typisch
Joodse gebruiken. Naar zijn. menimg was de enige oplossing van alle
moeilijkheden! Palestina terug aan de Joden, omdat zdj alleen daar
een historisch recht op kunnen doen gelden»

In het na de pauze gehouden debat over het meergenoemde probleem
werd door verschillende sprekers de rol van. ïkigelamd nader belicht»

I De socialist D, de JCMGJS meende, dat Eageland de Arabieren kennelijk
1 voortrekt en zich zeker niet heeft gehouden aan zijn opdracht de

belangen van beide volkeren in Palestina te behartigen. Hij was er
T;\n overtuigd, dat de Westerse maatschappij veel te danken heeft aan

- het Joodse intellect en oordeelde het daarom gewenst, dat de dank-
baarheid zou worden getoond door het bevorderen, der rechtmatige aan-
spraken, der Joden op Palestina.
De inleider Van Loen had twee deskundige Zionisten als gasten géiit-
troduceerd om hem eventueel behulpzaam te zijn bij het beantwoorden
der vragen; een en ander kom de goedkeuring der vergadering weg-
dragen,
Wim Klinkemberg betreurde het enigszins, dat op deze zitting geen.
Arabieren tegenwoordig waren, omdat ook het standpunt van deze groep
moet worden gehoord» Hij hekelde het in Eageland geconstateerde op-
komende anti*-semietisme, betreurde de houding van de Labourregering
in deze zaak, iftaar kon, gezien de economische moeilijkheden van het
Britse Rijk, een en ander wel begrijpen. Hij kon zich als socialist
niet helemaal verenigen met het sterk doorgevoerde nationaliteit s—
gevoel der Joden en vertrouwde er op, dat de internationale solida-
riteit tussen de arbeiders der betrokken landen zal worden hersteld»
De meergenoemde communist Ton Renout verklaart dan., dat geen joden*
Vervolging voorkomt in de door arbeiders geregeerde landenvEü-j vea?-
klaart, dat de Sovjet-Unie geen. jodenprobleem meer kent en dat in
verschillende hem sympathieke landen de grondwet het bestaan van
rassenverschil heeft ontkend. Hij betreurt het, dat de machtsinvloed
van de Sovjet^Unie nog niet ver genoeg gaat om de daar gevonden op-
lossing ook in andere landen toe te passen.

Bij de beantwoording der vragen en opmerkingen zet een van de deskun-
dige Zionisten de verschillende aspecten van het Joodse probleem nog-
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maals ui teen* Bij verklaart daarbij, dat het Zionisme voorlopig wel
enigszins "extreem" moet lijken en zieh pas via eem VOXEL vam natio-
naal—socialisme katt bekennen tot het internationaal ge&riënteerde so-
cialisme* Toch bestaat er reeds zon tussen de arbeidersgroepen vaan
Arabieren en Joden geen noemenswaardige spanning, zodat hier reeds
een kern ligt voor het beoogde internationaal socialisme* HLj beves-
tigt nogmaals de stelling, dat de enig juiste oplossing zal zijns eem
eigen nationaal tehuis voor de Zionisten in Palestina,

De andere deskundige vraagt aan Ton Eenout, of de Bissische Joden wel
kans zouden hebben hom ontevredenheid kenbaar te maken. EL j weet te
vertellen, dat ook Joden uit de Sow j et-Unie langs illegale we gem het
lamd moesten verlaten, om naar Palestina te emigreren* HLj gelooft dam
ook niet steiic aan het best aam van legale emigratie-mogelijkheden in
de Sovjet-ÏÏnie en kan de zo geroemde Bissische oplossing niet erg
bewonderen»
De vergaderden geven te kennen, dat zij mog verschillende vragen heb>-
ben te stellen en daarom wordt besloten op de volgende zitting op-
nieuw het Joodse probleem te behandelen*
Te ruim 23 uur wordt de vergadering^ dan gesloten*
Nog kan worden gemeld, dat Wim Klinkenberg de aanwezigen aanspoorde
tegenwoordig te zijn op een koffiemaaltijd van de vereniging voor
Actieve Democratie, welke gehouden zal worden op Maandag 24 November
a* s., te 12*30 uur in het gebouw van "Vrij Nederland", Keizersgracht
604-, Amsterdam, waar, onder voorzitterschap van Mr, Van Heuven Goed-
hart, een bespreking zal worden gehouden over het probleem van de ovei»-
hei ds voorlichting* De heer Hermams, secretaris van de Mini ster-presi-
dent zal een inleiding houden,terwijl de leiding van de Regerings-
voorlichtingsdienst aanwezig z.al zijn.

7erz0 aan Hf d* C, V, D. ,' s-Hage;
P, G* ,Amsterdam;
B. M „ , Amsterdam;
H. C*,Amsterdam. ' M.-5*
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De Hoogedelgöetr.Keer ISr.ï.B.Mljniiwff<wfc»u,w*|«nnnir*.nM«i*- <ag«^ »a^jtu>^it*4.w* * •
d«r Afd.Openbare Orde on Veiligheid,
""' * • " Binnenlandse Zaleen,

Haar aanleiding van fw teraijde vermeld schrijven
en net verwijaing naar het heden teraake inet ü gevoerde telefoon-
gesprek heb ik de eer 0 hierbij ter inaage te doen toekoiaeni
4 tem rapport Oeheim Ho.1309 K-1947 ddT24*ll-»47»
b) «en »ohri4v«n « * * dd*2&~U-'47,b*ide van de

, ,
welk» «toitkim commentaar bevatten op het deaer«i4da «nder Ho*B.
22168 dd. Jl Ootober 4.1«to«geaoïideax vemlag T«n, de alttinf van
aet AMterdaa* Jeugdparleaentfgehoudön op 10 Ootober 1947 in het
BaMtdixolJi te A»öt»3peMMii« • ' '
Ten gerieve v»n U öaat een exemplaiur mm laat»tgeno«tó verslag
meda hierbij. ^ - -

Ik twi4fel er niet turn of f solt BA. kennisnam
deaer atukkan to« d« overtuiging koeten, dat er g««n erond ie
voor de oonolueie ala twraAe do in bedoeld veralag gegeven voor-
•telling niet geheel Juiet tóUn en ent de indruk, dat het gene*!
m&Bêmf kwa»daardiu ia gew*e«t| da» het verslag deed vernoeden -
«elke indmüc 2i4n< ISaeoellWi'tié d« Miniaitex van
k«n sou hebben gekregen - door de feiten niet wordt verantwoord.

moge 9 tenelotte verssoeken de bijladen al»
beotomd voor uw persoonlijk gebruik te willen beschouwen «n a
t.a»t« weder aan m!Twru« *• senden,*

HET HOOPD VAS 1M CSSKTEJUJS
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AMSTEfiDAMS JEÜGDPABLEMENT.

Betoog van de Minister van Binn. Z>.

In de vergadering waren tevens aanwiezig een pater,redacteur van De Linie,

en een R.K. student.laatstgenoemde heeft ook het woord gevoerd.

Conclusie van de Minister:

De in het versag gegeven voorstelling is niet juist.

Indruk van de Minister:
\t geheel is minder kwaadaardig geweest dan het verslag deed uitkomen.

I.D. Amsterdam verklaart:

Verwezen wordt naar de aanhef van het verslag,luidende:

"Verslag van de belangjri j ks t e mededelingen en ui tla&ngen .. 5?. enz.

De aanwezigheid van de pater-redacteur als belangstellende had geen

enkele invloed op het verloop van de zitting of de inhoud van het ge-

sprokene]*. Hij verscheen bovendien te ongeveer 20.15 uur,terwijl de zit-

ting om 19.15 werd geopend.Een belangrijk deel van de rede van Marous Bak-

ker, (comm. ) heeft hij gemist.

Met de R.K. student,die het woord heeft gevoerd,wordt bedoeld üJheo

Esselaar.In een eerder gezonden rapport over het Jeugdparlement wordt

hij beschreven als "een heetgebakerd jongmens,die in zijn gehele optre-

den blijk geeft van een grote mate van zelf overschatting. Het is een agres-

sief kereltje^dat tijdens de zittingen zich steeds doet horen."

Esselaar is een verklaard tegenstander van de politiële actie.Tijdens

het Indonesië-debat heeft hij practisch geen mond open gedaan,hoewel hl,j

vrijwel geldt als de woordvoerder van de katholieke uranrttfractie, sinds

Steenkamp het voorzitterschap bekleedt.

In zijn gesprek met de Minister heeft Steenkamp het' blijkbaar doen vooa

komen alsof het geluid van katholieke zijde van betekenis is gewwët voor <

de inhoud van het debat.Dit is volkomen onjuist.Herhaaldelijk heeft

Steenkamp gedurende de zitting getracht zijn geestverwanten aan het woord

te doen komen,maar niemand van hen zeide iets van betekenis.



\. Eeyink staat borg voor de objectiviteit van het verslgg.

De verslaggever is lid van liet Jeugdparleut enttzodat verzocht wordt,

de verslagen een discreet gebruik te maken. /

5-12-»47.

B II.
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13ÖSK-1947*
11 Qetober 1947»

AsiBterda^a Jet^gd Parlement*

Onder vertri j«ing naar TTw terzijde vermeld ver-
slag heb ik de eer U te berechten, dat de Minister
van Binnenlandse üaJcen, aan wie de inhoud van dit
verslag ter kennis werd gebraakt» mij heeft bericht
oen onderhoud te hebben gehad met de voorzitter
Steenkamp. De liniater schrijft mij verders"Baarbij
ia- gebleken» dat ook een R «E.student het woord heeft
geroerd, terwijl een pater, redacteur van *de linie*,
de ver̂ tdering MjwoondewDe gegeven voorstelling 2|t
het verslag is derhalve niet geheel juist en de in-
druk ia gekregen, dat het geheel minder kwaadaardig
is geweest dan het verslag deed vermoeden»*

Waar aanleiding van het bovenstaande moge ik U
verzoeken Bij - met spoed - in deae van raad en ad-»
vies te willen dienen*

*
HBf HOOF» TAM 1)1 CBHTRA.IS

ftëïMGHEI tföJHE
namens de se t

J *G . Crabbendam*

De Heer HoofdeommiBBaris van Politie

t»



tsr-- •••— DEPARTEMENT VAN BINNENLANDSCH

Volfln».

BERICHT OP SCHRIJVEN VAN -.

BETREFFENDE

Amsterdams Jeugdparlement»

N R.02636.

•S-GRAVENHAGE.

A F D ö"èÏÏÜ en 'TTTKati *)
BUREAU B

November 7.

MEN 9ELIEVE BIJ H ET AN T WOOR D N AU W K EU R l O
HET ONDERWERP, DE DAGTEEKEN l N 3 EN HET
NUMMER VAN DIT SCHRIJVEN TE VERMELDEN.

'f

Leiding van Uw verslag dd«51 ffot©-
ber 1947 nô >Bf3266̂  betreffende zitting Amsterdams
JéllgapHïlèment, moge ik U mededelen, dat de Minis-
ter van Binnenlandse zaken een onderhoud heeft ge-
had met de voorzitter steenkaiap. Daarbij is geble-^
ken, dat ©ok een R»K. student fc«t woord heeft ge-
voerd, terwijl een pater, redacteur van "De Linie",
de vergadering bijwoonde. De gegeven voorstel- .
ling in het verslag ia derhalve niet geheel Juist /
en de Minister heeft de indruk gekregen, dat het
geheel minder kwaadaardig is geweest dan het ver-
slag deed vermoeden.

f£ 'tsiSeté

zien Ik er van overtuigd ben, dat
een en andéW het gevolg is van de door 17 ontvan-
gen inlichtingen ter zake, meen ik goed te doen
het vorenstaande te Uwer kennis te brengen.

De chefM der Afdeling Openbare Orde
'en Veiligheid ,

Aan de Centrale Veiligheidsdienst,
t.a.v. de heer J.G.Crabbendam.

javastraat öö.
•s-G r a v e n h a g e.
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Onderwerp: *2&ttingw Amsterdams
, . , . . : ' Joügcl Parlement i ,

i r '•• • • • '. .-ja. ai a ai ia A.. .. '

. * _ : ' TERSIJ^;Van do "Zitting** van het 1̂2 Vu'damg _ _ Jougdparlemor'.
.^ gehouden op J31 October 1947 * in hot RanuiiüiiTljó .Amsterdam*

nwezig waron 52 ."^rjuntiontslodon* en os go voor 50
ÜQ/t gehoöl -vrijwö^ jiitalü^Ltqiii'' bot! taande uit

:• .TTcaa. 18 totv.35 Jaar. ' • * ' / •
; "Als gasten .waren iQni^o j ̂ estuijir slodon -^vn. .ho^y Ha^

- dat mömontQGl rp.ods 800 ledon tolt *êl:r^"igo"f"ïg\{i?bn"'u?t d
£t3 ,Le idên t waar men dq oprichting van conao.'.i'do jougdgi-cop

ovoiiwoogt i aanwezig» "• '.

T© 19.15 ,uur werd de "zitting' geopend door de voorzitter
(katholiek - econoaisch student;, vjyr^inde te' 'dara. . ' ,., : ' : v , ••'

Do grif flor, Willem Qe-rard JfiBaSSïfesas, ,gob;,fre Purmor^ent: ,
7-12-1923, Wonende te jlmaterdam, (5adloe£i aoclallat.) , las hut
verslag Van de vorige zitting, -waarna de seorét;a£iö., Theo
ES5E3VJifi» (katholiek) enige mededelingeii doed, o.a.c- daTHSet be-
'Stuur .^ëtraoht , hee £$ via de dagbladen "f rouw", "ii^emeen Etendela
blad'* en de •*N^ition^ierHötterdamse Courant" 3ongerên uit de
lezerskringen .van ^dje^Q/krante^tot zich" te trekken. "Dit is
eêhter nog niet •> gelukt. c^ï-rbuw*'* weigerievmedewerk.inê^e^'do iDoice
andere bladen bleven het .Antwoord schuidig.,". .Too.rzrittor stoon-
kamp wenste versterking : van de; . 4nti*Révo lutiöD^i¥e 'j ' Lib'eralo e/,
Communistische "fraotiea". ~ ~ Vv ,\.

Tijdens een pjo/rscjQnjrerentie hoeft Stéei.'karatJ ^ontaöt- goh: a
met öén tweetal' beroemde iranae schrljverE, r.a.w .wie hij een u i t -
eenzetting heeft- gegeven van het AmatVrdams! J.P„ Tto betref fsnO.c
Eransen toonde^ :zloh goostdriftig over deze vorm van jougdworl:...

Nazie vo>*ifts werd medegedeeld r gaat do oprichter on • oud-
voorzitter Van het J .P., mr ,,W >B«MEUBOQM . wonetido to Hilversum t
do kring verlaten on vort rokt hij ovQr enig o v?olion naar Indone-
sië, waar hij to Batavia in ovorhoids- oi' senu.-OTorhoidsdionatj
zal treden. ,. , :^

£an de orde waa vervolgoné .40 bohondöliü^ van hot zoge-
naamde **rapi>ort-Kaaln, samehgestold^ door oen itlcino' commiasio,
onder leiding van J^oob^l^Mj^l geb»tè Wormeryoor, ^"-7-1921, wöncc
de to Wormeivopr, oen onafhfinkoliik vooruitstrevend jpngmens,

; - • ; - ' * ' /' ' WQlkO

•MNt •"
Z^E»de- Minister-President »
Z»E.de Minister van Binnenlandse Zaken.
Z,Etde Ministor van Justitie, . : *
Do Heer Comm.der Koningin in de Prov^Koörd-Hollond.
De Heer Hocxfd (Jenerale Staf, Afd» III B. • "
De. Hoer Hoofd Sectie III M.I.D». Marinestaf,
De*Heer Hoofdcommissaris van Politie te Hotterdam;
De Heer Hoofdcommissaris van Politie te Déö Haog».
De Heer Hoofdcommissaris van Politie te Utrecht.
De Heer HoofdCommissaria van Politie te J^roningen. . ,•• ' • " " - . . , " ' • , " ' , , • „•««•.,- '
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welke commissie belast is geweest mot hot opstellen van een
antwoord aan d© Duitse jeugd, in verband met haar "noodkreet",
waaraan "Trij NeUerland" in haar nr, 45 destijds publioitoit
gaf• 9e betreffende ^noodkreet" is afkomstig van loden van hot
voormalige Münohenor J.I*, dio vroegen vooral begrip t.o tonen
en steun te verlenen bij-de geestelijke wodoropbouw van .hot
Duitso volk. Hot door do Commissie-Kaal opgestelde antwoord is
voor do vroogoro vijanden zeer troostvol» Br wordt gezegd, dat
men "graag contact wil* en er wordt gewezen op het "vertrouwen
in eigen kracht van het Duitse volkw0 Mot oen ''wanhoop niot, or
zal verruiming van inzicht komen" wordt het geheel goconplotoord»
Uiteraard kon dit niot do goedkeuring wogdragon van velen dor
parlementariërs» Vooral de oonmuniston rootdon zich bij rnonder
V£in /i..N;j.V.-hoofdbestuurd©r, JiN^QN HEgOU?t gob.te JtosterdacijSS-
lb^lQSS, wonende te* .Amsterdam en MAROPS BffigSSH».- gob.te Zaandam
20-6-1923, wonendo"te.Zaandam, ovor 'de" son^inontqlitoit van het
antwoord-schrijven. Eerstgehoonido sprak ovor do 'f brutaliteit van
die Duitsers" on wenste pas dgn contact"not hon op to nonon,wan-
neer zo gotoond hobbon schuld to"voelen» MDo Buibso jeugd moot
beginnen net zelf aan to pakkonwè Bakker wil "do noffen S4 uur
per dag* in hot puin laten werken en gaf van de grote ellondo
de sdbiuld aan "het wanbeheer van de Engelse en Amerikaanse bo-
zettingsautoriteiten, die mot het Duits© volk Stroven naar eon
nieuwe oorlog on daar goeddeels in slagen"• Ook andere lodon
wildon do toon van do brief gewijzigd zien» Stommen gingen op*
om te komen tot internationale werkkampon met d& Duitse Jeugd,
het verzamelen van studiobookon.yo.or dio Joden on het houden-van
lezingen doo2r.ledpn van Nederlandse jQUTgdparÏQCiont'ón voor de
Puitso jeugd. Marous Bakker Voelde niets voor oep bookon-inzane-
ling. Hij wist, dat or- in de Engelse zone 7 millioon böekon zijn
gedrukt, *maar daar waren twoo millioeja Bijbels bij, dan moe t on
doze laatste maar vervangen worden door 3tudieboekonwr Bóvondion'
zou spreker eerst wel eons volledig op do hoogte willen zijn van
de ware toestand in Duitsland. Hij vertelde, dat oon commissio
van de^World Foderation of Domppratic Youth%'• woïke oen dosbo-
trof fond onderzoek hooft willen instellen, alïteon manr-is toe-
gelaten tot de Sovj et-zone» .

Besloton word hot gohole probleem van do Duitso jeugd op-
nieuw in do Comciissio-Kaal te behandelen^

Hot dobat ovór lÊdonosiö, dat in do vorigö zitting werd
aongovangon, word daarna voortgezet. ADRIAANSE, {liberaal) diondo
oon motio in, -waarin er op werd aangedrongen, dat do Nodorlandso
Regering zich zal losmalsen van de druk van do Veiligheidsraad on
do politi£lo actie zal voortzetten» Hij noonde, dat de tactiek
van de Republiek on'allos voortdurend t o rokkon, arn Nodorland
menson en gold kost» Hij putto hot recht van do Nodorlandso Ro-
gorlng op volkomon zelfstandigheid, uit artikol 7S ven hot Han<ï<».
vost dor Veronigdq Naties»

Begrijpolijkerwijs word deze ffroact4.onnairw hovig aangoVal-
lon door alle grooperingon, behalvo de orthodox-protostanton»
Breedvoerig werd gedebatteerd. Tenslotte werd de notie verworpen'
met 40 tegen 18 stemmen*

Karst BOÜVJ&6N (onafhankelijk) diende eveneens een motie in,
ontegenzeglijk'knap van stijl, waarin de Verantwoordelijkheid
van Nederland wordt erkend, maar waarbij .de plicht van ons land
bij de handhaving van de'algemene wereldvrede en het behoud van
het internationaal recht, zwaarder komt te drukken desa de

• geno emde



genoömde verantwoordelijkheid 'in Indonesift. Hieruit meende
Bouwman te moéten concluderen t dat aan de Veiligheidsraad en aav.
de beide betrokken regeringen dient te worden voorgesteld te
konten tot het stichten van een. veiligheidsapparaat, dat onder
supervise van de United Natións Organisation, het conflict tot
een oplossing isal brengen è

Bij dé behandeling vian deze motie bleek weer eens duidi\\.'.;;
hets grote gebrek aan realiteitszin bij de jonge parlementarlü.vri,
Slechts zeer weinigen zien de portee van de ingodiondè motio,ó,ro
dan ook na uitvoerige behandeling Vwerd verworpen "mot 26 ötoiaii'-ii
tegen» 4 v66r en niet minder dan 14 ©nthpudiïigon» Aan hot slot
van het Indönesiö-debat wees MriaaöSe de loden ZLQ& op do üol.ïi^
ttevö verantwoordelijkheid "van het NederlÈtndsr; volit voor de go-
beurtenisaen-in IndonesiB^ doordat ia^t uitzorjAvo.ria'ig vs^ <?.o
jministen. allo partijen In de, Staten-*Öoneraa> zich', aocoorö
verklaard ̂ .niat he/b bóslüit van dé JNoderlandso l^goring t o v, "
delend

stolde voor, dat hot J*ïv bij de
se .Hogoring zal aandringen op xaaatregölen tor vcorkoming ^-ati a
momoh^eel dreigende vernietieing van graan in .Ai'goutlnifl* IX)
voorzittor achtte oen dergelijke zienswijze SÓOT goaond, maar
meende niet te mpötön overgaan tot het doorzonden van oon do^o
Taatorie. betro-ff 0ndo motlie • Hoti Parlement nam" bij laoerdprhoid
van stommon d© mening vön. de voorzitter ovor,

Door tijdgebrek acal do -kwestie "Palestina" eerst in do
volgende "zitting" kunnen wórden «behandeld» Dq
hiervoor is niet

Te 23,00 uur sloot Steenkamp do
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Uw brief:

Amsterdam,

Onderwerp: ^Amsterdams Jeuadparlement"
w eekoverzicht

BUREAU B

Bijlagen:

GEHEIM.

Par,,H

«i.4VE8SLAG- »wr de^zitting^van het Amsterdams Jeuadparlement. ge-
ïïSuden op 31 üotober 1947, in het^itaaomiis ue Amstf '

"parlementsleden1* en ongeveer 50 belangstellenden
het geheel vrijwel uitsluitend bestaande uit jongeren vai 18 tot
£5 jaar» /*»«*»

JAls gasten «i^n oanwenig enige bestuur sleden rym.rhet Ha^rl.emse
J «P», dat momenteel reeds 8uO leaM "ceTi en enïgTTllu^en^T
s t SU Leiden» waar men de 6pi'iJoillIIJ"ïSg van eenzelfde jeugdgroep
weegt, **~~«-7

Te 19«15 uur wjsrd/i de'zitting"geopend door de voorzitter

(katholiek - economisch, atudentj *
Morman- üojtojDtraat B,lAmsterdam.

wi Radicaal sooialist4 het ver-

Aan

ue griffier,
slag van de
Secretaris Theo ESSELAAR.tfcatholiekj de** enige mededelingen
dat het bestuur getracht heeft via de dagbladen "Trouw", Algemeen
Handelsblad en de Nationale Kotterdamae uourant jongeren uit de
lezerskringen van deze kranten tot zich te trekken**Dit is echter
nog niet gelukt. "Trouw" weigerde medewerking en de beide andere
bladen bleven het antwoord sohuldigr Voorzitter Steenkamp wenst*
versterking van de Anti-Revolutionnaire, Liberale en üommunisti-
sohe "fracties".
Tijdens een persconferentie heeft öjseenkamp contact gehad met een
tweetal beroemde Franse schrijvers, aan wie hij een uiteenzetting
heeft gegeven van het Amsterdams J.P. De betreffende Fransen toon-
den zich geestdriftig over deze vorm van jeugdwerk» te& /"

l ée oprichter en oud-voorzit t er van het J .P.; mr. J&j*MBIJBOOM«^
• < a Urgveulauilauweg1 7DpJdilversum, goot- de kring verlaten en ver-

trekt7over enige weken naar Indonesië', waar hij te Batavia in
overheids- of semj.-Qverheid$dierbst zal treden.
Aan de orde W» a^érae behandeling van het zogenaamde'rapport- _

- Kaal* samengesteld door een kleine oommissie, onder leiding van/
l JQQP'EAAL"» een onafhankelijk vooruitstrevend jongmens, welke com-
1 missie belast is geweest met het opstellen van een antwoord aan de

.uuitse jeugd in verband met haar'noodkreetT' waaraan "Yrij Neder-
land*' in haar nr. 45 destijds publiciteit gaf. .ue betreffende
^noodkre^gjr i» afkomstig van leden van het voormalige Mtlnchener
J.P. fst 'go^jcmgd wordt vooral begrip te tonen en steun te ver-
lenen bij de geestelijke wederopbouw van het JBuitse volk» net door
de uommissie-ivaal opgestelde antwoord is voor de vroegere vijan-
den zeer troostvol. Er wordt gezegd, datmen "graag contact wil"
en er wordt gewezen op het ftvertrouwen in eigen kraeht van heb
üuitse volk*. Met een "wanhoop niet, er zal verruiming van inzicht
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komen." wordt het geheel gecompleteerd» Uiteraard kin dit niet
cte goedkeuring wegdragem van velen der parleaemtaris'rs. Vooral

Btem roeren zfcch bij monde vaPj/aail 'BMCKIT/en Marcus
sentimentaliteit van. het amtwoord^ schrijven* Eerst- |

l

genoemde spreek/e over de "brutaliteit van die Duitsers" en wenst*.
pas dan contact met hen op te nemen, wanneer ze getoond hebben.
sehmld te voelen*^ Be Duitse jeugd moet aaoa? Bijn moning beginnen
met zelf aan te p akkem.*-' Bakker wil "de moffen. 24 uur per dag" im
het puin laten werken en gtffef Jt van de grote ellende de schuld aan
"het wanbeheer van de Saagelse en Amerikaanse bezettirngsautoriteiten,
die met het Dadtse volk streven naar een nieuwe oorlog en daar goed-
deels im slagen' V Ook aBdere leden wiliem de toon van de brief ge-
wijzigd zien» :Stenanen gdSÉ^op om te komen tot internationale werk—
kassen met de Duitse Jeugd, het verzamelen van .studieboekea voor
die lieden en het houden vam lessdmgen door leden van Nederl-amdse
Jeugdparlememten voor de Duitse jieugd, Marcus Bakker voel/fc niets
voor eem boeken-inzamelimg» Bij w*e*, dat er in de Engelse zêne
7 mülioem boeken aijm gedrukt, "maar daar waren twee nillioen
Bijbels bij, dan moeten deze laatste maar yervamgen worden door
studieboeken". Bovendien zou spreker eerst wel eens volledig op da
hoogte willen zijn van de ware toestand im Duitsland* Hij vertëltf
dat een commissie van de "World Stederation of Democratie Zoutte,",
welke een desbetreffend onderzoek heeft willem instellen, alleen
maar is toegelatem geworden tot de Sovjet-zóne* Sat botokon% ieta

(Waaxachiéalljk voor audeieim uuk l )
Besloten w«rd< het gehele probleem van de Duitse jeingd'opnieuw in
de Commissie-E aal te behandelen»

Het debat
gen werd*

dat im de vorige zittimg werd aangevaü-
LANSE. (liberaal^ diemlfe een motie im, f
feder! andse Eegerimg zich aal

/ en

V

. gevraag! ,
maken van de drufcrfae* Veiligheidsraad/de politida'éle actie zal
voortzetten» Hij meenJÉ!{ dat de tactiek van de Republiek om alles
voortdurend te rekken, aam Nederland memsem em geld kost. Hij pu .
het recht van de Nederlandse /regering op volkomen zelfstandigheid,
uit artikel 73 vam he^fc Hamdvest der Verenigde Naties»
Begrijpelijkerwijs w»rd* deze "reactionttair" hevig aangevallen

t' jJ3-001" a^-6 groeperingen, behalwe de orthodosi-protestanten. Breed-
ji>--v^Voerig w*rdif gedebatteerd,—*efl*fdj_nu>ti e werd* verworpen met 4Q
ft-ü*. tegen 12 stemmen. T/H*>tnnin*tZ*^

Karst BOjJTOIANt^omafhaiakelijkJ dientk eveneens een motie in, ontegen-
a ... --zegli^k knap van stijl, waarin de verantwoordelijkheid van ÜFeder-
JT^I* land word^b erkend, maar waarbij de plicht van ons land bij de hand-

having van de algemene wereldvrede en het behoud vam het imter—
^ nationaal recht, zwaarder komt te drukken dam de genoemde veramfe-
r woordelijkheid in Indionesië. Hieruit meemdfe,Bouwmam te moeten con-

*?*M~ k cl^ö^®0-» fa* 9.an de Veiligheidsraad en aam de beide betrokkem re-
?****' gerimgjen diemt te worden voorgesteld te komen tot het stichten van

een veTLigheidsapparaat, dat onder supervisie van de United Nations
Organisation, het conflict tot een opi.ossimg zal brengen.
Bij de behandeling vam deze motie bltp^K weer eems duidelijk het
grote gebrek aan realiteitszin bij de jomge parlemeB^ariërs» SLechti
zeer wel mi, gen zien de portee v«n de ingediende motie, die dan ook,
ma uitvoerige behandeling wird£ verworpen met 26 stemmen tegen,
4 v6&r em ndet minder dan 14 omthoudingem. Aam het slot vam het .
Imdonesië-debat wjCgssb' Adriaanse de leden nog op de collectieve vei^l
ajatwoordelijkheid van het Nederlamd.se volk voor de gebeurtenissen ii
ladone'sië, doordat met uitzondering van de communisten, alle par-
tijen in de statem-fleneraal zich aceoord hebben verklaard met het
bewLuit van de Nederlandse Regering tot handelend optreden.



EXIHOSBEBGr steKfe i»g- voor, dat het J.P. bij de Kederlandse
/Regering zal aandringen op maatregelen ter voorkoming van de momem-
teel dreigende vermietigiSig van graan im Argentinië» De voorzitter
achtfceen dergelijke zienswijze zeer gezond, maar meemfeniet te moe-
tem overgaam tot het doorzenden, van een. deze materie betreffende
motie* Eet Parlement neettt bij meerderheid van stemmen de mening
van de voorzitter over.

.£«•*•

Door tijdgebrek zal de kwestie •*•» 'ïalleatina1* &*» in de volgende
*zittiagyknnnen worden behandeld. De belangstelling hiervoor is niet
gering»
ïe 23 uur slüt Steenkamp de beraadslagingen*

Verz. aan Hfd. C,V.D., 's-Hage;
P.G., Amstce'rdam;
B.M», Amsterdam;

, H.O», Amsterdam. ,-5.
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CENTRALE VEILIGHEIDSDIENST.

fa£

" • ' g-^G ravenhage t 31 Qcttber 1947.
No-.B.22168. • , „tfaVastraat 584;'; , -. , : . "
Diot.s III. "" " • ' <Y"'.~. ' " V " • • ' • • " • -i,-.//-/ / W -
Onderwerps Zitting'Amsterdams ^ , ' / r

Jeugdparlement.- G E H E I M » ;'

VERSLAG van de belangrijkste mededelingen en uitlatingen,
gedaan o-p de zitting van het "Amsterdamse J eugd-P arlement" , ge-
houden op Vrijdag 10 October 194-7 in de derde klas trouwzaal van
het Raadhuis te Amsterdam*
Naast de 55 "parlementariërs" waren ongeveer 50 belangstellenden
aanwezig. Ook de pers gaf acte de présence en enige fotograven
waren gedurende de gehele zitting druk doende opnamen te maken
van sprekers en publiek» Telen der parlementsleden on bolangstol*-
lenden behoorden tot de studerende jongelui.Hun leofti'jd varieer-
de van 18 tot 25 jaar, P e ionen in militair- uniform werden niet
•pgemerkt» ' / , • * . . . . .

ïe 19.15 uur opende do vborzittor.g.éSfflrogAMPCRtE») economisch
student^ wonende Herman Gorterstraat 5 te Amsterdam-Zuid, de
besprekingen. Hij d&eü enige huishoudelijke mededelingen en zei
hierbij o. m., dat naast de reeds bestaande commissies thans stu-
die-oolleges zullen worden gevormd tor bestudering van do aan-
staande G- rond wetswijziging en het probleem van do Duitse jeugd«-
Boor het bestuur zal oon folder worden uitgegeven. waarin aan be-
langstellenden het do G l en de organisatie van do Jougdparlomen-
ton zal worden uiteengezet. Na voorlaeing van do notulen der vo-
rige vergadering hield do communist Marcus BAKKER, gob.te Zaandam.
20-*6-1923 en wonende aldaar Slachthuis straat SA t oen inleiding
over hot vraagstuk "Indonesië." r " •

te verwacht en was, kon over deze aangelegenheid vrijwel
geon nieuw geluid worden vernomen en Bakker bepaalde zich. er dan
ook vrijwel .uitsluitend toe, de politiek van' de Nederlandse Re-
gering aan tö vallen. Do wijze waarop hij dit enige malpn deed
was minder fraai en hij suggereerde bij herhaling, kwade trouw*
Zo citeerde hij oen uitlating van SjarifoecBin,waari£ deze zegt»
dat de -ministers Boel en Jonkman bij hun bezoek aan Indonesië op
8 Mei 1947 verklaarden, dat zij geen wapengeweld; wilden, terwijl
dezelfde bewindslieden «p 18 Mei d, a, v. tegenover vertegenwoordi-
gers van de Indische Ondornomersbond zoudon hebben gezegd:

Verzonden aan: ~ . .
Z^B.de Minister-President.
Z.E.de Minister vf Binnenlandse Zaken*
Z,E.dë Minister v» Justitie» « -n ^
De Heer Commissaris' der Koningin j/d.prov.H.-HQ.llandt

De Heer Hoofd Afd,IIIB«v.d.Generale Staf*-
De Heer Hoofd Sectie III .M*I.D<. jMarinestaf,,*
De Heer Hoofdcommissaris v.Politie te. Rotterdam*
De Heer Hoofdcommissaris v.Politie te Den Haag. '

'De IJeor Hoofdcommissaris. v. Politie te Utracht*-
De Heer Hoof dcommissaris v.Politie te Groningen,,

«" 2 •*
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jaullen Indife niet los Paten, binnen twee maanden wordt d$
^pgelast,. de~̂  de heren keel en Jonk-

man deden hun woor* ge stand,"zo verklaarde Bakker'Jwan-t na twee
maanden en twee dagen was er het geweld!" Bakker vervolgde met
te verklaren, dat de Nederlandse Regering de overeenkomst van
Linggadjati Mj herhaling heeft geschonden en citeerde in dit
verband enige artikelen van het betreffende accoord.
Sprekende over de bemoeienissen van de Veiligheidsraad in de
betrokken kwestie, las hij een passage voor.uit de Volkskrant
van 18 Augustus j«l», waarin professor Romme op de verantwoor-
delijkheid van Nederland-alleen de nadruk legt* Bakker zeis'̂ ls
Romme dit schrijft, dan denken minstens zeven ministers z6!"
Bakker vervolgde met de in de Nederlandse Iegerberichten vermel-
de betrekkelijk lage verliescijfers in twijfel 'te trokken.
Hij noemde in dit Verband de getallen door de Republikeinen be-
kend gemaakt meer geloofwaardig»-Deze spreken over 14*000 eigen
verliezen en 5*000 gesneuvelde Nederlanders» • • ,
Toen Bakker sprak over de gedachten van 13QG1, om samen to werken
mot de constructieve elementen uit Indonesië, zei hij: "Ook Mus-
sort wilde samenwerken met constructieve elementen!1* (voorzitter

• Steenkamp hamerde licht en bijna onopvaliond) • .Op oon wol zoer
nalevo wij zo rokende hij dan do vergadering voor, wat hot„Noder-
landse leger in Indonesië dagelijks kost on concludeerde aan do
hand daarvan, dat Nederland óp deze wijzo voortgaande, eon to-
taal bankroet togomoot zou gaan».
Aan hot oinde van zijn botoog diende hij oon motio in,waarin hot
Jougdparlement wordt uitgenodigd to verklaren, dat een voort-
zetten van do vijandolijkheden eon ramp zou betekenen voor bei-
de partijen en dat daarom de onderhandelingen -onmiddellijk moe-
ten wordon horvat on do legers moeten worden teruggebracht op
hun stellingen van Octobcr 1946* Hij wilde er bij de behande- ,
ling van dezo motie op vertrouwen, dat de jeugd zich duidelijk
.progressief zal tonen» ' .
Na do pauzo word ovor dezo en een tweetal soortgelijke moties *
hot woord gevoerd. Duidelijk bleek hierbij hot gemis aan do
"rechter-zij do" van oen geschikt verdediger van do Rcgoringspo- '
litiek-».In hot algemeen schoen men iets te voelen voor de le-
zing van Bakker* men sprak zich althans niet "voldoende in ande-
re zin 'uit. De moties werden uiteindelijk verworpen,waaruit kon
worden geconcludeerd, dat er wel in meer positieve zin werd ge-
dacht, maar niét gesproken l
Eon uitlating van Bakker, waarin werd gesuggereerd, dattProfes-
sor Schermorhorn corrupt zou zijn, word door hom later inge-
trokken, nadat eon dor aanwezigen had beweerd, dat hij Scharmer-
horn ziet als een intogero figuur, die misschien besmet is door
zijn maandenlange verblijf in Batavia! -
Wim KLHTKENBBRG,radicaal-socialist, stucfont.wonende Admiraal de .
Ruyterweg 547, Amsterdam-West, toonde zich tijdens het debat op-
nieuw stork gokant togen de Nederlands.e'Regering*-Hij voerde aan
dat zowel door Soekawatti als door Dr.van Mook,de Amerikanen ge-
wezen word op de wvoordelen" 'van hun politiek.-Hij miste in do
Regering iedere vorm van socialisme- on- wist; dio wol vertegen-
woordigd in de leidende fi%uren van de Indonesische Republiek,

-3v : - . ' • . : - ' - ; ;' •
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Bij do behandeling van do houding "on het gedrag dor Nederlandse
militairon, vertelde Bakker over een hom g-ozondon "brief van oen
Nederlands1 soldaat, waarin werd gezegd, dat de jongens van hst
K»N.I,L« hun arrestanten slaan, trappen, do tanden uittrokken,
mot oen nekschot doden on-de lijken laten liggen. Hierop ver-
klaarde Jaap Dijkstra» wonende vossiusstraat 54- te Amsterdam,
oen protestants lid, dat zulke gevallen niet tor kennis van het
Jeugdparlement, maar aan de Krijgsraad dienen-te wordon gemold. •
Ook de^bekende communist Nicolaas Luirink, gob.te Amsterdam,
30-9̂ 1922, won,te Amsterdam» Hoofdweg- 215 I j vertelde een sta&tjo
van "Nederlands extremisme" en las de daarop betrekking hebbende
passages uit een door hem ontvangen'brief voor. Ben groep Ne-
derlandse militairon zou, als ropressaillo-maatrogol een gehele
kampong met. benzine hebbon overgoten,, haar daarna mot alle be-
woners hebben verbrand, waarbij d.egenen die trachtten'to vluchter,
te-r plaatse werden neergeschoten. Hij vergeleek dit optreden met
het geval Putten uit de bezettingstijd en trok:een vergelijking
tusson het Nederlandse leger oh, de Duitse ovsrweldigers.Hij go-r
tuigde daarbij, dat wat'voor generaal Spoor vijandelijk gebied
is, door hem niet als zodanig* werd' beschouwd* Luir.ink gebruikte-
dozo zaak als inleiding op de mQtio, dooï1 hem hierbij ingediend,
waarin hot J.P* werd uitgenodigd./KÏinkenberg lichtte een on an-
der nador .toe. Do motie word, na Tfpporvlakkig besproken zijnde,
aangenomen met zeven stommon tegeni Do woordvoerder der oppositie
verklaarde niet te kunnen instemmen mot de doelstelling van de
.vereniging Nedorland*Ihdöiies'iftfc " " ' ' '• ' -•: "
Ton'slotte-werd het verzoek van do vereniging "Vrij Spanje",waar-
in aan hot Jeugdparlement word verzocht een vertegenwoordiger te
zenden naar het internationale anti-Franco congres,dat op 15 en
16 November a*s* te Praag zal worden gehouden, onder do aan-
dacht van de aanwezigen gebr&chti Hierover werd door tijdnood
niot moor gesprokoni In da "linkse hoek" van hot parlement was
instemming met dit voorstel merkbaar»
Op de eerstvolgende zitting, 31 October aanstaande, zal wordon
gesproken Over het probleem "Palestina".

adliaesie te betuigen aan de actie van de Vereniging "Nederland-indonesis* tob
stichting van een rijdende kindeppolikliniek t.b.v. de Indonesische jeugd.
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VERSLAS van. de belangrijkste mededelingen en uitlatingen,
-gedaan op. de zitting van het^AjEsterdamse Jetu

^ 19*7 in de derde klaa trouwzaal van net
Raadhuis te Amsterdam.

Naast de 55 parlementariërs" ró^a ongeveer 50 belangstellenden
weaig. OOK de pers geeft acte de presence eneSige fotografen
gedurende de gehele zitting druk doende opnamen te maken van sprekers
en publiek» Velen der parlementsleden en belangstellenden behoren tot
de studerende jongelui. Hun leeftijd varieert* vam 18 tot 25 jaar* Per-
sonem in militair uniform werden niet opgemerkt»
Ie 19.15 uur open&de voorzitter

Herman liorcersuraat 3, Amsterdam- Zuid, ^_
ICt l lv*M*de besprekingen,€»7deew enige huishoudelijke mededelingen^ w«ta
•ai j n, dat naast de reeds bestaande commissies thams

studie-colleges zullen worden gevorad ter bestudering van de aanstaan^
de Grondwetswijziging en het probleem van de Duitse jeugd. - Door het
bestuur zal een folder worden uitgegeven, waarin aan belangstellenden
het doel en de organisatie van de Jeugdparlememtem zal worden^uiteei
gezet, la voorlezing van de notulen der vorige vergadering. tecarrd»
hoofdoflbotei van de e o avomd de inleiding ovoi liet prublfattfM Iiid<•

^ X*.**,̂ **»»^ 4* „t-/9t3 i- +r**.*~*u

a "L
{/ j^^arcus BAKKER ( eemmunlgt^ y

* gLachthuisstraat 8 A, JZaaac

v) Zoals te verwachten was, kon ov<|r deze aamgelegexxheid vrijwel geen
nieuw geluid worden vernomen en Bakker bepaalde zich er dan pok vrij-
wel uitsluitend toe, de politiek van de huidige Nederlandse /*e gering
aan te vallen» De wijze waarop hij dit enige malen deed was minder
fraai en hij suggereerde bij he^ialing, kwade trouw» Zo citeerde hij
een uitlating van Sjarjtfoedin, waarin deze zegt, dat de ministers
Be el en Jonkman bij hun bezoek aam Indonesië, op 8 Hei 194-7 verklaarden
dat zij geen wapengeweld wilden, terwijl dezelfde bewindslieden op 18
Mei d. a* v* tegenover vertegenwoordigers van de Indische Ondernemers-
bond zonaden hebben gezegd: "jij gullen Imdie niet los laten, binnen
twee maanden wordt de zaak opgelost, desnoods met geweld"/.* En de heren
Beel en Jonkman deden hun woord gestand, zo veifel aarde Bakker, wamt
na twee maanden en twee dagen was er het geweld! 's Bakker vervolgde met
te verklaren, dat de Nederlandse /legering de overeenkomst van Lingga-
djati bij herhaling heeft geschonden en citeerdk. ixa dit verband enige
artikelen van het betreffende aceoord.
^prekende o^er de bemoeienis van de Veiligheidsraad im de betrokken
kwestie, lees£ hij een passage voor uit de Volkskrant van 18 Augustus
j«l», waarin professor Romme/rde verantwoordelijkheid van Hederland-
allèèn b-Snadiukje/Bakker ze^ti "Als Romme dit schrijft, dan denken
minstens Keven ministers zt> t n
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.en geloven aan üe betrekkelijk iau_
Hij noemjbia dit verbaad de ge t all ea door de Republikeinen,

bekend gemaakt meer geloofwaardig* Deze spreken over 14.000 eigen ver-
lieden ea 3000 gesneuvelde Nederlanders*
WanneVp Bakker spreek,* over de gedachten vaa Beel, om samen te werken
met de constructieve elemeatea mit Indonesië, zegfc hij: "ook Ma s se rt
wilde samenwerken met constructieve elementen"! (voorzitter Steenkamp
hamerlklieat ea bijna onopvallend). Op een wel zeer naïeve wijze re-
keaftMj dan de vergadering voor, wat het Nederlandse leger in Indo-
nesië dagelijks kost en concludeer»* aan de hand daarvan, dat flederlaud
op deze wijte voortgaande, totaal baakroet gaa*»^y**^ «*<*. ƒ***»/.
Aan het «inde van zijn betoog dieatLfiij een motie in, waarin het Jeugd-
parlement wordt uitgenodigd, te verklaren, dat een voortzettenjraa^d*
vijandelijkheden eea ramp zou betekenen voor beide partijen eavUaarcit
de onderhandelingen onmiddellijk moeten worden hervat en de legersOM»^
worden teruggebracht op- hun stellingen vaa October 1946* Hij wilder
bij de behandeling van deze notie op vertrouwen, dat de jeugd zieh
duidelijk progressief zal tonen*

fc»U*

r Na <3fi pamze over desg öft^fig,11 tweetal soortgelijke moties het woord ge-
voerd. Duidelijk blat^k^^nm gemis aaa de "rechter-zijde" vaa e'en ge-
schikt verdediger van de vegeriagspolitiek. In het algemeen scht5n#
men iets te voelen voor de lezing van Bakkerj men spreekfc zich althans
niet voldoende ifl atidH're zlirïïïf.'Uë™mofrës werden uiteindelijk ver-
worpen, waaruit kan worden geconcludeerd, dut er wel in meer positieve
zin werd gedacht, maar niet gesproken f

Sea uitlatiag wan Bakker, waarin werd gesuggereerd, dat Professor^
SchermejshjUB corrupt zou zijn, werd* door hem later ingetrokken,
een der aanwezigen he&l% beweerd, dat hij Sch.emerh.oni ziet als een
iategere figuur, die misschien besmet is door zijn maandenlange ver-
blijf ia Bataviaü

( Wim KLIHKENBSfiG, radicaal-socialist,
..«•m^An-K uUft^tj^^jLf,

gekant tegen de huidige
. _ _ ., , _ zowel door Soekawatti als door

Dr, van Moo%k de Amerikanen gewezen werd op de 'Vwordelen" vaa hun
politiële, H^j rnistü ia -ea&fr JTodarlendoo legering iedere vorm vaa socia-
lisme ea we*t die wel vertegenwoordigd in de leidende figuren van de
Indonesische Hepubliek.

Bij de behandeling van de houding en het gedrag der Nederlandse mili-
tairen, vertel*tBakk«r over eea hem gezoadea brief van een Nederlands

jldaat, waaria werd£ gezegd, dat de jongens vaa het K.N.I.L. hun «D-
jstanten «Laan, trappen, de tanden uittrekken, met een nekschot doden

ea de lijken laten liggen» Hierop vei%laardfe/plJgQJIUL» eea protestamts
lid, dat zulke gevallen aiet ter kennis van net ffeugeparlement, maar
aaa de Krijgsraad dienen te wordea gemeld.

l Ook de bekende communistTiUIBINiE-vertel^eea staaltje vaa "Nederlands
* extremisme" en l&s* de daarop betrekking hebbeade passages uit een

door hem ontvangen brief voor, Sea groep Nederlandse militairen zou,
als rep re ss aill e-maat re gel eea gehele kampomg met benzine hebben over-
goten, haar daarna met alle bewoners hebben verbrand, waarbij degenen,
die .trachtten te vlmchtea, ter plaatse werden neergeschoten» Hij ver—
gelipt dit optreden met het geval Puttea uit e££e bezettingstijd ea
twkjB een vergelijking tussen het NecLerlaBdse leger^ea de Duitse over-
weldigers* Hij getuiglkdaarbij, datJ'wat voor generaal' " ^~
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gebied is, wear hem niet -getdt.^Luirlafe gebruikt*deze zaak als in- è
leiding op de motie,* door hem hierbij ingediend, waarin het J.P. wafrdjf
uitgenodigd, de act* a van de Vereniging iitodorlond-BAduiMialü lue Ie Ju '
chea-on in h-al^ jongdoiaaaiiaatieB te pTOpagoron, waar de?;*? anena<? is
oen golding aftel:JLnfe te houiden^voor het auBMKhagfon. von eeni yiadeyoe

o.e üxU.u^jj|y uij^j^iit; jjcuigu* iLJLinicen^oerg
en ander nader toe. De motie wórd* /oppervlakkig besprokem zatjmde,

en met zeven stemmen, tegen» De woordvoerder der oppositie ver~
klaartUniet te kannen instemmen met de doelstelling van de vereniging
aederl snd-ïndone sie.

• - - . , j
" p f""1 *^»^^«^ n dn» pnVi»««iVi*> tiet verzoeil

van de Vereniging "yrij) ^anje"* waarin aan. het Jeugdp arlement werd*
verzocht een vertegenwoordiger te zenden naar het internationale anti-
Frameo congres, dat op 15 en 16 November sus. te Pi»«ag aal worden ge*
houdenV Hierover wordü, door tijdnood, niet meer gesproken* In de
"linkse hoek" van het parlement was instemming met dit voorstel Berk-
baar,
Op de eerstvolgende zitting, 31 October aanstaande^ zal worden, gespro-
ken over het probleem 'Talestina"£]

Verz. aan Hfd. G. T. D., «s-Hage;
P. S., Amsterdam;. .,
B.M, , Amsterdaü ;
H. C., Amsterdam.

L l^t^U^, >U
*
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DATUM-!•'" » UW

PAR.:

Jeugdparlemenl
begroet medical

mentenactie
DE zitting van het Amste>rd_am|

]eu«jdj)arlement had W"
avond een zeer geanfaneet

rakter.
Marous Bakker, secretaris van .
A.N.J.V,, Meld een Inleiding over h<
Indonesische probleem. Ken socii
listteche discussiant zeide, dat de op
meristógen van llarcus Bakker d<
mening van de hele Nederlands*
progressie vertolkte, die gevolj
werd door een drukke discussie. E<
motie, die hy tezamen met Wie
Klinken/berg indiende, om van c
regering te eisen, dat onmiddellij
de onderhandel-ragen ziouden wor-
den hervat met de Bepuiblilceinse
leiders, en dat terstond de troe-
pen naar de oude diemarcatjeltlnen
zouden worden gebracht kon geen
meerderheid halen. Met 22 tegen
32 stemmen werd de motie verwor-
pen. Een andere motie eohter, van
de A.N.J.V.-bestuurder Nico Lui-
rinüc, werd «iet slechts 7 stemmen
tegen aangenomen. Deze motie was
een begroeting van de medicamen-
tenactie van de Vereniging Neder-
land-Inidoneaië, en een oproep aan
ie Nederlandse' Jeu, "
hier ' ' '
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In ant^voord op Uw schrijven van 23-5-1947, ïTo. B. 15360j
betreffende het Amste rdaraae «Teug d par lemen t, wordt U berrfffTB*™'1"'
dat hier niets is gebleken van voorbereidingen tot de opricör
ting van genoemd * parlement "•

'.j-..- . Verzonden aan* Hoofd Centrale Veiligheidsdienst, Javastraat
68 te 's-Gravenhage.

B.
Nummer • j

Ds^rn:- i



PAR.:

Kareltje slijpt zijn mes
NOG GEEN VOLDOENDE.

j^jartementls, wat men zou
noem?n7""8]fl̂ S5ces gegaan,

aüze, tot September.
Veel verder dan het begin z$n we de
laatste maanden niet gekomen. Het

, Is een gezoek in het vage, tot nu toe.
Er mankeren twee dingen.

j Allereerst een vast, practisch plan.
Men zal eens moeten uitzien naar een
aantal punten, die nu direct aan de
orde zjjn. Wat te zeggen van een uit-
voerige behandeling van de Jengdwet
van de N.J.G. Of van een statuut
voor de vakscholing? Of van een uit-
gebreide discussie over het plan van

de Baad ontvouwd?
ement zit In de sa-

menstelling. B)jna allemaal staden-,
: ten of dlergelflks en dat in Amster-
| dam. Dat kan niet. Er moeten arbel-
j ders inkomen. Met hun vraagstukken
en hun oplossingen.

; En zijdelings nog dit: dat vastna-
i gelen aan die partyen Is toch niet
plezierig. Als er eens een stel nieu-
welingen inkwam, die alleen maar
zelden: „zo'n beetje links," of „zo'n
beetje rechts"?
Maar vooral: laat het parlement pra-
ten over dingen, die er In de jeugd
aan de orde zijn.
BEZOEK.
Vertegenwoordigers van de jongeren-
wereld — aldus het krantenbericht —
legden enige weken geleden een be-

' zoek af bfl de Koningin. Zy spraken
met haar uitvoerig over de taak van
dé jeugd btj de opbouw van ons land
en van Europa, en zo.

l Het is nog altyd hetzelfde. Deze „ver-
tegenwoordigers van de Jongerenwe-
reld" trekken op eigen houtje (met
medeweten van Pa Gielen wel te ver-

: staan) een grens: hier honden de
i echte vertegenwoordigers op en hier
! begint de rest, <
De rest. "Dat is de linkse arbeiders-
jeugd. En als er conferenties worden
gehouden, dan wordt er gesproken
over opbouw, en over Europa (vooral
heel Veel over Europa, opdat het
yyeèrklinke In de rinkelende goudzak

; van Marshall), maar zQ die moeten
, opbouwen, onze arbeiders jongens, z\)
worden verzocht zo goed te willen

, zfln om niet mee te spreien.
Oké, hereji jeugdleiders. WQ zullen In

i onze eigen taal, in onze eigen omge-
| ving, vertellen wat wQ ervan denken.

/l-
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2/SÏ5T::
K.ORT YERSijAGf van de op 19 September 1947 gehouden zitting van heb
'Amsterdamse Jeugdparlement" in een der zalen van het Raadhuis te

£oals reeds meerdere malen werd medegedeeld, heeft een groep
jeugdige Amsterdamse personen, merendeels behorende tot de stu-
derende jongelui, zich verenigd tot een politieke debatingclub,
waaraan zij de naom "Amsterdams deugdparlement" heeft gegeven en
in welks zittingen problemen van politieke, sociale, economische
en culturele aard v/orden behandeld, al dan niet gevolgd door het
zenden va n resoluties aan de betreffende autoriteiten. Was aan-
vankelijk te verwachten, dat na de zomervaoantie de liefhebberij
voor dit werk enigszins zou zijn bekoeld, op de zitting van 19
September j.l* waren niet mjjüiAfiju,AiJlLZËnJPSj^ij^LJL• lj^imSrf zodat
ma g worden aansenomen7^a^™oök"i5~ïïel loeKor^Fr^l?ü™^ariement"
nog wel eens van zich zal doen horen.

De besprekingen op de bijeenkomst van 19 dezer droegen een
sterkjiuishoid^^ «at dit laat-
ste betrertkan worden gezegd, dat net "Farlement" zeker niet
meer moet worden gezien als een min of meer moderne vorm van
jeugdwerk, zoals door sommige van haar initiatiefnemers werd be-
doeld, maar gerust ksn worden gekwalificeerd als een JLQjy/faieke

warena» *-LJ- "™" "r™111™1"111111'"*

Het verenigingsbestuur werd gewijzigd en is tot l «Januari 1948
als volgt samengesteld:

< *>•£ • \.
•o n ' f P.J.M.3TEMKAMP,Herman öorterstraat 3, Amsterdam-iuid, Rooms-
> * Ka tholi ek, voorzi11 er;
i,?£3jxMarous' üAKKËR. Beethoven straat 5ü IH, Amsterdam-üuid, Commu-
.'"'"" nist, vice-voorzitter;

o? = .. Theo IJSSSLAAfo Jfrederiksplein 53, Alhier, Rooms-Katholiek, Ie
| ;v;p ••- '" ' secretaris;

-, TM. n<^J»DIJKSTRAj_ Yossiusstraat 54, Amsterdam, orthodox-protestant,
n y penningmeester;

Wim KLUTKMBERG. Okeghemstraat 3 II, Alhier, radicaf',1-socialist
griffier;
.T.W.ADRIAANSE« Sarphatistraat 60 IV, Alhier, liberaal, substi-
tuut-griffier;
Mejuffrouw ^ieke WAaaaNQ. Handelstraat 11, Amsterdam, onafhanke-
lijk, archivaresse.

Medegedeeld werd, dat de aangevraagde ^subsidie door B.en W. van
Amsterdam is.g^w^g^r^ omdat de vereniging"U1ie weinig represen-
tatief woWTÊ geacht.

I>e geestelijke vader van de Nederlandse tFeugdparlementen,
/ e° Ma^tinus ROES8B1GH

5V Wittesingel 88, Leiden,
deelde mede, dat in zijn.^^n^l^^m^^^^^ een d.P, zal
ÏSî ÎSS -̂ HIJTnfir Herover, op diens vwëoSST^^ t̂SSS?*
Zing gehad met een der Wethouders van de gemeente -beiden. Ook vs
telde hij nog in de vacantie contact te hebben gehad met de lei-

ver

••j

*



_ „g _

ders van de j eugdparlementen in enkele Duitse steden» In Mönchen
is de betreffende vereniging door de ïïagelse bezettingsautori-
teiten geliquideerd, maar de zaak zal onder een enigszins ge^-
wijzigde vorm woraen hervat. In Manster heeft Koessingh gehol-
pen bij de formering van een «J eugdparlement* ui j spoort aan
tot het opnemen van contact met de Duitse jeugd en verwijst wat
dit probleem betreft naar een artikel in nummer 45 van "Vrij
Nederland1**

Ex-voorziiter idSUBOOM, *s~Gravenlandseweg 75, Hilversum, deelt
nog mede, dat ook., de ^dQrland3ji_Joj.k^JejggJ^Jg plannen heeft
om te komen tot opp ichïlrig van e^^spreekplaa^s voorJ.ong^n*'.

Y ^^^^^^„^a^aa '̂iMaaM^^

In onderlinge*! kout^wÖrdtdan langdurig gesproken over Jjejfe,,
'» ^a* °ader auspiciën van de "World Federa-

iö uthn in de afgelopen zomermaanden te Praagtionof
werd gehouden. MEIJBOOM en Marous BAKEOSR, die beiden dit con-
gres hebben bijgewoond, beantwoordden vele vragen. £ij Qa,frteff}-
n gn^^gt^^g^^^^g^j^og™^.!.^^ de leiding der

eÜJoemde o^S'alill̂ s^TeT l̂ieson^ het advies, dat
ook de andere jeugdbewegingen zich bij deze federatie moeten
[aansluiten, waardoor, naar zijn mening, het eenzijdige karak- •

er verloren en een gezonde internationale vriendschap geboren
an worden.

(Op de eerstvolgende zitting van het Jeugdparlement, 1U October
a. s., za l meergenoemde Marous Bakker een inleiding houden over
het probleem "Indonesië**, waarna een algemeen debat en zo moge-
lijk resolutie zal volgen.

Verz, aan Hfd. O.Y.D. , 's-
±J.M. , Amsterdam;

H. C.,
"

" Mo-5.
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Doss.126/4. G E H E I UITGEBOEKT

Haar aanleiding van het schrijven van het Hoofd van de
Centrale Veiligheidsdienst d.d. 23 Mei 1947, Ho.B.15.360,
betreffende het "Amsterdamse Jeugdparlement" is bij^ onder-
zoek niet kunnen blijken, dat hier ter s^bede een dergelijk
"parlement" is opgericht, of daartoe voorbereidingen zijn
getroffen.

De aandacht blijft echter op genoemde instelling ge-
vestigd en bij enige activiteit, hier ter stede, zal hier-
over worden gerapporteerd.

Verzonden, op 14 Augustus 1947
aan: "het Hoofd van de C,V.D., alhier.

BUREAU B

Ni mr-tr •.

Vel&no.

' S AUR IJM,2.



INLICHTINGENDIENST
AMSTERDAM

No. LD.

Uw brief: B. 1 6828

BUREAU B
tvumrncr ;

, 27 Juni

Onderwerp: Amsterdams Jeugsparlement f UITGEBOEKTl^J^B ,̂.̂ ..-. •

Volgno.

3 O JUN1194?

Bijlagen:

GEHEIM.

In antwoord op het .bovenvermeld schrijven d, d. 20 Jtrni
1947 „ mag worden verwezen naar hetgeen over KL3NKENBERG
en LOOHT reeds werd medegedeeld in de rapporten, het
jeugdparlement en haar leden betreffende, toegezonden
.onder nrs.:
1509 - 47** d.d. 29-3-1947; 7
1509 A - 47-d.d, 21-4-1947; -
1309 B - 47*-d.d. 24-4-1947; -
0.3Ü9 0-47 d. d. 14-5-1947; -

47 d.d. 31-5-1947; -

**
*%
C*
CO

terwijl nog enigê  bijzonderheden over de activiteit en woon
plaats van
4062 - 47 d.d.
4062 A - 47 d,d,
4062 B - 47 d.d.

zijn weergegeven in de rapporten:
31,. 5-1947;
10-6-1947;
13-6-1947*

-N
t

j

Het is momenteel niet mogelijk nog meerdere inlichtingen
over de genoemde "parlementsleden" te verstrekken.

Verz. aan Mfd* C,Y«D., *s-Hage. M,-2

Aan

D-4-47



Inlichtingendienst Hilversym, <~^~) Hilversum, 23 Juni
I, D, Ho. /

G BH S I M •

pnd e rw erp: "Pms t e rdaiae e JeogdparlementJ" •
x Met betrekking tot het schrijven van de

dienst te 's- Gravenhage, dd. 20 Juni 1947» -BO
bericht de Inlichtingendienst te Hilversum het

B.16828,G3HMM,

De in voormeld schrijven bedoelde persoon is genaamd:
W i m B r o u ' é r i u s 1 E Y B O O M , gebate» t e Batavia,
3 Mei 1916, van beroep advocaat, voorhe«n Secr.Dir, Stichting
Radio Haderland in Overgangstijd, wonende t« Hilversum, 'a-Gra-
velandae weg 75*

Hoewel hij aich niet beweegt in de plaatselijke politieke
aangelegenheden, kan hij worden beschouwd als te zijn geori'ëa-
teerd in de richting van de Partij van de Arbeid.

Onder verwijzing naar het schrijven dezerzijds, dd. 9 Juni
1947, No. 6707,!•B«GEHEIM wordt nog medegedeeld, dat omtrent
het "Amsterdamse "'eugdparlement", plaatselijk van verdere actie
nog niet is gebleken.

Verzonden aan de Centrale Veiligheidsdienst te 's-Gravenhage,
Jflvastraat 68.

n1 • '
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20 Juni
B. 16828. f

HTGEBOEICr |
H. Bi&fc. 3, "*""""

"Amsterdams Jeugdparlement",

'-tal. iX&irïïSÏS S'pSiSSlIS.SSïïï??1 "komen van f*B Ma 1 o r i ë n t e r i n g te doen
«*.,

Haiaens deze :
Aan

De Heer Goiamlasarla van Politie

te

HIXVEHSüji^
J.Gf, örabbendam» x

<3°11- . , . 4 . . : . . rpf'
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's-Gravenhage, l? Juni 1947,
No,B.16ë2ê. , ', Javastraat 68.

' ( 111539 •
ia.lO. Tel'(11277s!

Onderwerp: "AmsterdaBïs tfeugdpaylemèivc . '.

• ' G EL H E ...... I M.

Verslag van een "openbare zitting" van het "Amster-
dams Jeugd Parlement", gehouden te Amsterdam, op 30 ilei
1947.

Benevens een deputatie uit liet Gooi waren 65 personen
aanwezig. , .

De "zitting" werd., geopend met net indienen yan een mo-
tie betreffende de kleding, waarin de "president" en de
"griffier" van het Jeugdparlement dienen te verschijnen.
Men noemde dit 'een "kwestie van stijl"» Na zware, dabatten
werd er over gestemd of de griffier al dan niet zijn colbert
zou aantrekken I

. Door "voorzitter" MEIJBOQM en "griffier" KLIMCËNBERG .
was. een mot i e, .' opge s te M , waar in hè t Amsterdamse 'jeugdparTe-
ment de ïdinister van Onderwijs, Kunsten en -Wetenschappen"
met klem verzoekt nog véftr het eind-G van het studiejaar
1946-1947 zijn toestemming .te geven tot .oprichting yan de
faculteit "voor politieke en sociale wetenscha^P-en aan de
universiteit van de gemecjite Amaterdam; In de motie 'v^ordt
verv/ezen naai* het besluit van de Gemeenteraad c.n de grote
belangstelling (circa 300 personen) voor deze nieuwe studie.
Mocht de Minister -de toestemming niet kunnen geven, dan
wordt opgave van redenen verxvacht.

Voor de niet-lngewijden lichtte KI i nk e nb erg de moei-
lijkheden met de oprichting van dezo" f acuTEoTt̂ Tiader toe,
waarbij hij verklaarde, dat ook do raad van de Algemene
Studenten Vereniging Amsterdam mot algemene stommen een
dergelijke motie heeft aanvaard. LOCHT (liberaal) doolde

dan

AAN:
Z.E.de Minister van Binnenlandse Zaken,
Z»E.de Minister van Justitie,
Z.E.de Minister van Onderwijs Kunsten en Y/etenschappen,

t. a. v. Mr,Schölvinck,
De Hr .Commissaris der Kon. in de Prov. Noord-Hol land,
De Hr .Hoofd der Afd.III B van de Generale Staf,
De Hr .Hoofd Sectie III, M.I.D., Marinestaf, • : •
De Hr,H.C.van Politie te Rotterdam, '
De Hr. H.C .van Politie to Den Haag,
De Hr.H.C.van Politie te Utrecht,
De Hr. H. C .van Politie te Groningen.
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dan mede, dat dé ware roden tot weigering Wel zal zijn de
politieke kleur van Amsterdam, waardoor de nieuwe faculteit
wel eens een "staat&gevaarlijk karakter» kon krijgen. Hij
zei, dat in deze kwestie "verstoppertje" gespeeld'Wordt
door de Minister en de Rijkscommissie voor het Hoger Onder-
wijs» Op een enigszins vertrouwelijke wijze deelde hij mede,
"dat de Senaat plannen heeft toch door to zetten". Bij deze
besprekingen, waaraan vrijwel alloen door de studenten werd
deelgenomen, kwam de "stijl" weef eons boven. Dezelfde lie-
den, die pleitten voor het dragen van een colbert, veroor-
loofden zich, sprekende, over Minister Gielen, uitdrukkingen
als "die kerel", "volkomen onberekond voor zijn taak" en
"de schoolmeester", Klinkonbcrg suggereerde, dat de Minister
een geanti-date erd schrijven aan het gemeentebestuur van Am-
sterdam heeft gezonden t

\e motie werd ten slotte met algemene stemmen aanvaard

en zal worden gericht tot de Minister, do Ie en 2e Kamer, de
voorzitters van-'de kamerfraotieSj de Commissie voor het Hoger
Onderwijs en het C9llcge van B.oh W. van Amsterdam*

Hierop volgde een uiteenzetting van' hun .plannen door
de voorzitters van do drie commissies, welke uit het Jeugd-
parlomcnt zijn gevormd. De betreffende studiecommissies "De-
mocratie", "Jeugdproblemen" en "Wederopbouw" zullen respec-
'tievelijk gaan werken onder leiding van Karst BOTMAN, ?red
LOTMINÖER en H.PIM5TER. Binnenkort zal .met het werk dezer
oommissies worden aangevangen„

Te 22 M\U( slobt.de voorzitter de vergadering*

: • »_«—l—« C.V-D*

Ooll.: dR.
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Geheim* Msterdam, 31 Mei 194

Vofgno.

JUN1194?

over de tm^pudelijkeiyergadering en openbare
zitting v'an!'"Tef""'ÜJttiWf"amse Jeugdparlement op
Vrijdag 30 Mei 1947, ia een der trouwzalen vam
het Raadhuis te Amsterdam.*

Te 19 uur opent voorz.it t er' ••W«B«MEIJBOCM het huishoudelijk
gedeelte. De notulen van de vorige vergadering worden na
een kleine wijziging goedgekeurd* Bij de mededelingen zegt
WJT"_KIJHinWBiiRGrt dat aam 25 "belangstellenden eea uitBodi-

gezonden tot bijwoning enier informatieve bespre- .
king» Het resultaat daarvan, is geweest 11 nieuwe ledem,
t»w- '• 3 ÉO'eialisten, 2 Partij van de Arbeid, 2 Protestam"fc-
Christelijken, l Oomjnum.st> l Iiiberaal,! LiJi .y.an de Bell a-
mybeweglrug,.-1 Katholiek* Typerend is» dat aleem drie ijtar-^
zistisch georiënteerde bestumrsledea. de bespreking met de
aspiramten hebben bijgewoeamd I Bij de «QLge&Leme besob-ouwin-
gem over de reacties van de pers blijkt men niet erg te
spreken over de critiek: van. de "Nieuwe Dag"* De voorzitter
doet eem beroep op de verschillende groeperimgem eea gum-
stige invloed op hun pers uit t® oefenieiu Als antwoord

. op enkele p ersst@mm.en1 heeft het lid K ar a t B0UMAN; ia de
"Ochtendpost" vam 24- Mei 1947 een artikel geschreven over
de waarde vam het J^ftigdparleiaeat. Het is gesteld onder de
agressieve titels ":De. vuist op tafel" en de schrijver trekt
aowaar een parallelE tusaem de ïraase revolutie em de sticbfc-
ting vam het Amsterdamse Jeugdparl©ment l Het, slot vanx zijn
tirade moge hier wordem weergegeven?
"Misverstamd ai j uitgeslotem, lij wemsen eem. spreken.de»maar
niet eemkankeren.de jeugd te zijn. Wij stellea ons niet
tegenover de oude generatie, wetend, dat de spanningen vam
on&e tijd zich ndet im de gemakkelijkste tegenstelling tus-
sen oud en jortg laten oplossen. Maar B^emand eni niets zal
pms beletten» jgu,_- en het ia kort dag — der véramtwoordelijk-
heid, te eisen voor oas gesleccht exa orÜze kinderen^ En dat zo
modig met de vuist op tafel»
Priesters en partijleiders, predikanten en journalisten, wij
vragen üfl helpt ons! Maar móe&tngl gnoaèe&feets hebben aan. te
biedeis. dan verdachtKLakioigeEL en wanbegrip, weest er dam van
overtuigd, dat rsoch uw wi jshedem, mocb. uw daden im uw nia-
geslacht zullen, voortleven» Dan zal dit nageslacht hét zon-
der U doen»
Aux arme s, citoyems t"

Tegea de Info oud van. dit artikel kwasa slechtL-e tem zwak
protest. De voorzitter vortd het "oog niet zo slecht"*

Het ontworpen, reglement vaa orde wordt dan. breedvoerig be-
sproken- en na enige correcties met algemene stemmen, aaa-
vaard,
Sluiting van het huishoudelijk gedeelte*

Te ongeveer 2o.15 wordt
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i TSfaaat Ao omgovocx 05 loden i a Ce"en deputatie uit het Gooi
Ur^brf.tMffóa gaat aanwezig. Voimoodolijk volgt aoaa? qpoodia de rap.

^VtUiAJU,* ' (M^J. 9 **+*****> /**«/ JU i*. <***~j~, *t*~ -, IJ^Ji^u^.
Op kwaa'0«8oaaoaofltigc wijee "i-BCeen'motie AiaecdicafeL over de
kl edingj waariJBfSp re si deiat'sknf«gri ffi er«0 van.he t «leugdp arl e-
memt dienem te verschijnen, Men noeiattt aul^^eea-l'k1jyea1t>ie /

l'!J.eaa. or' moe.-b lila zware debatten aowaog mog ovre J/u' "
bemd of de griffier al dam niet zijn colbert -aei-tj*»

aantrekken I

Door^voorzitter^Éei jbooa en^griffier^linkenberg *« een
motie opgesteld, waarin het Amsterdaji.se Jeugdparlement
de Minister van CteLderwijs, Kunsten em Wetenschappen met
klem verzoekt nog voor het einde van het studiejaar 194-6^-
1947 zijn toestemming te gevoel, tot oprichting van de facul-
teit voor politieke en sociale wetenschappen aan de univer-
siteit van de gemeente Amsterdam* In. de motie wordt verwe-
zen naar het besluit vam de Gemeenteraad en de grote belang-
stelling (circa 300 personen) voor deze nieuwe studie.
Mocht de Mini ster de toestemming niet kunnen geven, dani
wordt opgave van redenen verwacht.
Voor de niet-ingewijden l i chtfc KI ink enbe r g de moeilijkheden
met de oprichting van deze faculteit nader toe, waarbij
hij verklaar^ dat ook de raad van de Algemene Studenten
Vereniging Amsterdam «et algemene stemmen • eena dergelijke
motie heeft aamvaard* X<QCH:T (liberaal) dee!4UHan mede,,dat
de ware reden tot weigering wel zal zijn. de politieke kleur
van Amsterdam, waardoor de nieuwe faculteit wel jeana een
"staatsgevaarlijk karalster" kon krijgen* Hij zegfe, dat
in deae kwestie^verstoppertje^gespeeld wordt door de Minis-
ter en de Rijkscommissie voor het Hoge-r Onderwijs. Op een.
enigszins vertrouwelijke wijze deeldfc hij mede, "dat de Se-
naat plannen heeft toch door te zetten."» Bij deae bespre—
kingen, waaraan, vrijwel alleeo. door de studenten w^rdjp
deelgenomen., k*8l% de"stijl" weer eens boven» Dezelfde lie^--
deny die pleilfen "voor het dragem van een colbert, veroor-
loi>pk,z.ich aar, sprekende over Minister Gielen, uitdrukkin*
gen als "die kerel", "volkomen onberekend voor zijn taak"
en "de schoolmeester". Klinkenberg suggereer*^ dat de Mi-
nister een :geanti--dateerd schrijven aan het gemeentebestuur
van Amsterdam heeft gezondenk
De motie wprdfc ten 'slotte met algemene öb emmen aanvaard
en zal worden gericht tot de Minister, de 1e em 2e Kamer,
de voorzitters van de kamerfracties, d@ Commissie voor het
Hoger Onderwijs en het College van. B. en W. van Amsterdam»

Sao. volgde een uiteenzetting van hunjC plannem door de voor*
zitters van de drie commissies, welke uit het Jeugdparle-
ment zijm gevormd, en waarover gooda in hot vo-a&go vorolag

HorhaolisL mag nog woardeja, da-b *ïe betreffende
stuidi e commissie s "Democratie", 'Vfeuffdpxpblemenx" en
opbouw" PO eg o oti o vol ijk zuil en^ayiPwIz'ken onder leiding
van Karst BÖUMM, Sred LOU1IFGER en H.PIHE'STER4 binnen-
kort a-al met het werk dezer commissies worden aangevangen,
Te 23 uur sluat de vo.orz.itter de ve rgade ring^l nadat

•dart?/belangstelLenden voor de Indlme^adïl' kwestie
enliefiiebbers van contact tusaeia. atudentejkn arbeiders
nog wat -Bullen namijven om in eert*gegio«ïlelijk gesprek"J
enige punten te oelïandelem.



Bij dit ïiap raatje deelt het. bekemde lid Wlm mede,
dat de TerèQagini£"Nedèrlaad-Xa.dOiièsien> secretariaat ieizers-
grackt 462, Alhier, contaot Heeft op/gèrsomen met een hier te
laotde vertoevende deputatie van. de Indonesische Voorlichtings-
dienst* Kliükenberg verzoekt nu namen van personen, die in
correspondentie willen treden met Indonesische jongeren. en. ter
bespreking van deze en/of amdere coütactvormén in de loop van
de volgende week een vergadering willen bijwonen, waar de bo-
venbedoelde gasten uit de Republiek Indonesia het woord zullen
voeren* ïevens werd door Klinkenberg medegedeeld, dat de ge-
noemde vereniging in de naaste toekomst nog meer activiteit
zal ontwikkelen, mede gezien de huidige gespannem toestand im
dit Móksgebied.

Tijdens dit Indonesische praatje vertelt Ion BHSFOPT, ho of d-
bestumrslid van de A.N. J. V. , dat momemteei hier té lande ver-
toeft een vertegenwoordiging van de S* O» B. S.I. , de vakbeweging
van de Bepubliek Imdonesia* C^ ~*>\i heeft een besloten bijeen-
komst met deze Indonesiërs plaats in het gebouw van "Vrij Ne-
derland", Keizersgracht 604, Alhier. Ook hier verzorgt de meer-
genoemde vereiii glBg 'tïïederl and-In douesie" het contact.

Ben meddseh student, genaamd H. Z@CSU.QH. ¥olke rak straat 34 II,
-Amsterdam-Zuid, die geen lid is van h@t Jeugdparlement., de@lt
vervolgems het een en ander mede over een nieuwe vereniging,,
die onder de naam van .vgtud^Stpp,. Arbeiders .Samejaw@-ifcin.g" zal
gaara werkeiD- aam de op ri ëÉiin § vam arbeidé r s- studiëoubs, die
omder leiding van. bekwame . studemtem verschillemde problemen
op maatschappelijk of medisch gebied zullen, gaart bespreken,
Deze actie wordt momemteel naast Amsterdam, ook voorbereid te
Rotterdam, Utrecht, Groningem en leiden.

De "belangstelling van de jeugdige parlementariërs voor het
wëxfc vap. de Je reni ging Nederl;aBd-^ jp^dg^g.̂ ^-^ s vrij groot,
maar de s1^mêtitöBl̂ ÏLÖïr5"TaS :nl^F'"véel belangstelling op-
wekken.

Verz. aan ïïfd* 0»?, B, , ' s- Gravenhage;
B.M», Amsterdam;
P. G., Amsterdam;

Amsterdam.H.C»,
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30 Sept-nbor

Rappel

Hiarraorle mge ik TJ nijy sc-rlj ven. no B 13360' dd. 23
Mal 1947 In ;: -rinnerinK bron^n, ,,-a :.rbi-i ik TT v^rzocM; ai j t
«.'illen üoen inlic ten o.atre :t cl G event'.;,e3.e voniln^; ^ :-n een
vl Je u;"d pari craent" te Ro 11 e r dam.

lin ;j;;aedip-e beantwoording ault U ̂ ij aeer verp

He t 'Hoofd van de
CSNÏRAL.S VLILItKu',

namens deze:

Aan de Heer Hoofdcoömiasaris van Politie
te
r T t t e r d a m»

j te

1.L. van Laere,



GEHBIM.
Be 3.5360.

H. Disb. 2*

" Amsterdamse J eugdparl ement" *
Yan welingelichte si j de werd mijn aandacht erop gevestigd,

dat men voornemens is, naast het beotaande Jeugdparlement te Amster-
dam, ook in andere gemeenten tot de vorming van een dergelijk
"parlement" over te gaan.

Ik noge U veraoeken mij wel te willen doen berichten in
hoeverre in Uw gemeente van eventuele voorbereidingen hiertoe is ge-
bleken» terwijl ik voorts gaarne zal worden ingelicht omtrent de po-
litieke oriëntatie c.q, activiteit van de daarbij betrokken personen,
die, zoals U bekend zal gijn, diverse politieke richtingen kunnen
zijn toegedaan.

HET HOOFD VAN DE CENTRALE
VEILIGHEIDSDIKIST

Aan Namens deze t
De Heer Hoofd-Ooiamisearis van Politie

te

ROTTERDAM.
Coll. dR»'' J,G. Crabbendamo
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•CEï'ÏTKAJE VE-ILIGHEIDSPIENST - ' s-Gravonhage, ̂3 Mol 194?.,
Jsv&S'traat 68

No, B«1536D#: ZEER GEHEBi Tel, s 133.̂ 39 en 112778.

Dict>H»typ,ï SvD.lï. ^ - •

Onderworp ï "Amsterdamse Jeugdparlomont!'

Ver slag over do op 9 Mei 194-7 gehouden zitting en huishou-
delijke vergadering van het "Amsterdamse. J ougdpr.r loment" in
eon dor zalen van hot Raadhuis te Amsterdam.

To 19 uur precies opende de voorzitter U.Bv.tI-iEJJ'BQQli hot
huishoudelijk gedeelte der bijeenkomst, waarna hij de notulen
van de vorige vergadering liet voorlezen, -welke vrijwel zonder
aanmerking werden goedgekeurd onder dankzegging -aan 'de steller,
W.KLIMEÏÏBEBS. . •

De voorzitter vroeg vervolgens de aandacht voor de volgende
mededelingen,: • '

"a. Onder auspiciën van het Comité voor Actieve -Democratie aal
op 17 en 18 Mei 194-7 in een- der J aar beur s g oh ouwen te Utrecht
een congres worden gehouden, dat 'gewijd zal zijn aan de ver-
houding "WcstVBuropa - ',U,S,S«R.", •

b. Voor leden van het Joügdparlomeht bestaat gelegenheid in
contact te treden mot Indonesische jongeren en :ip.e t deze eon
regelmatige correspondentie -t'o- onderhouden, in do Engelse of
Nederlandse taal.f Verzoeken daartoe kunnen Borden ingediend bij
het Bureau Jeugdzaken van de Republiek Indonesië te 'Batavla.

c. Een soortgelijke correspondent iemogelijkhcid bestaat voor
Nederlandse jongeren met zogenaamde goede Duitse jongelieden»
Als contactman hiertoe zal optreden Th. ESSELAAR Jr»s Frode-
riksploin 53? Amsterdam»

AAN: - . d.

Z.E. de Min^van^Binnenlandse Zaken
'Z.B. de Min «van" Ónderwij s j Kunsten en •

Wetenschappen (t»a,v'« l̂ r .Schblvinck) .
Z.E* do lün.van Justitie.
HJf.. Hoofd G. a, IIIB, . ,
Hr.Hoofd Sectie III.l̂ I.D., Marines taf* '

Hr.Hoofdcömnissaris van Politie,
Hr.Hoofdcomrciŝ 'aris van Politie, Den Haag
Hr-.Hoofdcoraissaris van Politie.» Utrecht
Hr«Hoofdcorriissaris van Politie, Groningen»,



d. Van 20 Juli tot 17 Augustus 194-7 zal te Praag j onder auspi-
ciën van de H World Fe d e r a t i on .̂ >X -Pjejî Ĵ aAî  JLQĴ Jl''. een Y/orld
Youth Festival"worden georganiseerd, waaraan door een 100.000
jongeren uit vele landen van de wereld zal v/orden deelgenomen«
Naast uitwisseling en beoefening van cultuurvormen zoals muz:'.' • .
zang, dans, film, enz., zullen de deelnemers aan dit ''festival'."-''
vrijwillig werkzaam bij de wederopbouw van het plaatsje Lidicn
in T sjecho-Slowakije. welke gemeente door de Duitsers tijdene
de oorlog totaal werd verwoest als respressaille-maatregel vocv
de aanslag op Heydrich. De ongeveer 3°° Nederlandse deelnemer;1
aan dit jeugdfeest zullon van 27 Juli tot 10 Augustus 1947 i-i
Praag verblijven.

e« Y/ellicht is het gewenst een centrale oontactman te benoemen,
teneinde de vorming van jeugdparlononten te stimuleren. In
Hilversum zijn do eerste stappen reeds gezet. Andere plaatsen
zullen wel volgen. Ook in het buitenland ontwikkelt zich dezo
nieuwe vorm van practisch jeugdwerk. Uit het blad "Jugend"
blijkt j dat in Münohon reeds grotere stappen zijn gedaan tot
bemoeiing van do jeugd met Overheidszaken. Ook in Tsjocho-
Slov/akije donkt men aan de oprichting van jeugdparlenenten. Do
heer Potersilkat een buitenlander, die thans directeur is van
het Tehuis voor jeugdige politieke delinquenten "Bejrfoekstcen"
to Amsterdam j. zal met do Tsjecho-Slowaakse jeugd iri**contact
treden.

* ,

f« Binnon het kader van het Amsterdamse Jeugdparlement zullen
een aantal vaste commissies worden benoemd, die zich met bopa.i?-
de onderwerpen zullen bozig houden» Voorlopig worden gefornoo,. i''

a. een Jeugdcommissie onder loiding van de hoor Louwingor;
b. oen commissie Democratie, onder loiding van Karet 50TJMAN;
c. een Wederopbouwcommissic, onder leiding van do hoer Locht,

g. Op 2 Mei j.l. is een persconferentie georganiseerd, waaroi
een tiental bladon vertegenwoordigd is geweest. Enkele van d.-/,«..
bladen hebben later eon min of meer uitvoerig bericht goplaai,,/-,
waartoe verwezen mag worden naar "Hot Vrije Volk" van 2 I iei
j»l», "Algemeen Handelsblad " van dezelfde datum, "Het Parool'
van 3 Mei j,l« en de "Nationale Rottordamse Courant". Dezo
bladen hobbon volstaan net een vermolding zonder commentaar.
"De Nieuwe Dag" van 9 Mei j.l.'plaatst in haar ruMok "Onder
de ïïestertoren" een vrij heftige criti'ok op Ixot Jeugdparlement«.
terwijl in het Mei-nummer van het A.N.J«V.-orgaan door Marcus
BAKKER,(geb* te Zaandam, 20.6..1923., won. te Ar-sterdam) ver-
trou?̂ en in hot "Jeugdparlement" wordt uitgesproken".

4 ^ "

Na nog enigë'-mindër belangrijke' huishoudelijke bespreking'n
word de vergadering:gesloten. • :
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Te 20 uur precies werd de •"parlementszltting'1 geopend» De

voorzitter las passages voor- uit do Koninklijke rede van 3 ̂ ei
j.l.j yjaarin Hare Majesteit .een̂  beroep .doet op do Jeugd bij do .
•wederopbouw van het vaderland* ", . . '''..:"

Bij de ingekomen stukken bevond zich een. schrijven van do
"Wereld "Federatie voor Democratische -Jeugd" te Parijs, -waarin
dank woM /gebracht voor do actie ten, behoeve van -de jeugdige,
Spaanse gevangenen* :"" - .. •''••:,-• ' • •'•..-
Blijkens informatie van het EngVlse ministerie "van •Buitenland-
se Zöken zouden de betreffende jeugdige delinquenten zich
hebben- schuldig g pmaakt aan hot deponeren van bommen on spring-
stoffen in huizen van onschuldige burger s. - . - , " " *

' '.He.'t Nederlandse Ministerie -van Buitenlandse Zaken zou op. het
betreffende, adres hebben geantwoord, dat er, ,' zich geeiv .Neder lan--
dör s onder de gevangenen bevinden =en dat daarom ;g een intervcï1 ••••
tie gewenst is» • • , - ' • . • • • •-".•. >.;'•> *' '"'. '-,. '" :. / ';

* '•'• • - ' • ' ,

' . ' " • . , ' Vervplgens-giilg rnen over tpt de bespreking van de kwestie
^'lEVancp1^ zoals deze -werd omschreven in het perste ;vor;slag
va'n he^ Jeugdparlemont.vMen ypnd blijkbaar dé tpen; gevolgde
mdthode niet .juist, want-zowcl de "niniSjtor" als taé "intèrpel.^
lant" • gedroegen zich .meer overeenkomstig hun loof t ïj d en ont-»
•w.ikkoling» ' •, • , ' • • - ' , ' ',

T.h,ES:gEljAAR t de mini s t er)' betuigde z-ijn ïn.stei2inin|" met de
Nederlandse Regering i. v »,m* haar laóuding' t* p *>,' do ""politieke
militairen Kruis en Holfrich"*. Verder. botroürtïD hij -ïietj dat

. de Noderlandso Regering desitl3d& .geojn diplomatipko betrekkin^cïi
'. heeft onderhouden Eiet SowjotrRusl'and», Hi j erkende, de "Prawda ' -

als' de min -of moétf offieiele spreekbuis v^an .de, Russische rege-
ring.. Hij zou hot niet botreur-ën aïè het I^ranco regieia vorvc.i4-
gen zpu worden door een; comEmnistische regering-. Tegen de
samenstelling van "de ballinganclüb -van LopesV ïiiaB; _&ij ' geen

• -bezwaarv .Hi J verkoos Duitsland niet boven Ruslan<ï ;'on. hif vjilvïo
ook 'niet £elovon, dat-Ruigland met ondemocratische ^.i-ddeXori- haco.'
moniiïg aan andere Tanden zou opdringen of een govaar z;btt zijn
ypo^'de weroldvre'de* In doz^ •zienswlize.'wa's- sp^dkor npg. ge*-

/ Sterkt: door Stalins verklaring,, t eg anovo r do,, ALiorikaa.n-'S'tasson,

': . "Intfe-rpellant ^KHSSaM^E^-'g-af hleynf. eoji ovóïz.icht over de
v oor-uitgang', -vaïi -de mare5' dc-mQèi'atie .' padden • $% $ 'vb;p>hö:cn het
feodale sy-steem,; than,s z:ij,ii wij voor een ^g,Pè9. 'deel -rèoj$s door
het kapitalistische s^te-otalh-pea .en op weg ..̂ ar' hetvwerkelijlco
socialismétt»-Bi-j de beha,ndeiing van 4e 'begrippon progressief
en 3?eaötlonnaiè noemde 'SM3^S^3R ;̂lcdeiB: .land, Jdat metterdaru

. het -marxisme steunt vóorUit^^wenS,*, , ̂ 'voörlïöjsld^fi ^to stelli LI
yerklaardo hi^ Rualand zondla?: VDorböRo/ad "t^f <je^ ^rogrès-sief
land* ".Het , 'f«a^Èisme van- Spanje ^.Pp'rtcigtal; eii welll'öht iri de

' "
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toekomst ook dat van Frankrijk -steunt het kapitalisme en is
daarom reactionnairP'aldus spreker. Hij waardeerde ES SE LA. AR
om zijn eventuele erkenning van een communistische Spaanse
regering en sloot zijn betoog met een woord van "waardering vuc:.
de stakers in de Spaanso stad Bilbao.

Een dor nieuwo leden merkte nog op, naar aanleiding van
Stalins geruststellende verklaring tegenover Stassen, dat ook
Hitler wel eens op soortgelijke wijze heeft gesproken! Maren:.'
BAKKER was over deze uitlating hevig verontwaardigd en vroeg
aan de voorzitter of dit nu de aangewezen spreekstijl is in li^-.\.

De onafhankelijke PINKSTERvroeg of Klinkenbcrg feiten kon
noemen, waaruit duidelijk zou blijken, dat in Rusland geen
kapitalisme moer bestaat en het socialisme volledig wordt do-: -
gevoerd. Klinkonborg kon hier niet direct op antwoorden? hij
erkende ochtor wel, dat Rusland nog niet zuiver socialistisch
is. T.z.t* zal hij de vragensteller gedocumenteerd beantwoord. i,«

Langdurig werd vervolgens gesproken over de problemen, dia
in de naaste toekomst door hot jougdparlcmont dienen te worden
behandeld. Opnieuw wreekte zich hot feit} dat do vereniging
tv? c c sterke stromingen bevat» Do groep, die streeft naar het
behandelen van specifieke ^cugdproblemon roerde zich heftig,
naar-moest het bij een stemming toch afleggen tegen do meer
politiek goinfoctoorden.

• Op do volgende zitting zal het probleem J llWcroldparlomont"
worden behandeld.

Met veel geestdrift werd tenslotte door do voorzitter aan-
gekondigd, dat eon der leden "het" middel hoeft gevonden tot
bestrijding van do zwarte handel. De .pers word geheimhouding
opgelegd. Hot betref f endo liïjtô öia na een zoer lange inleidin:
tot do slotsom» "de goedwillende winkeliers uooton een bekene'-
making aan en in hun zaken bevestigen, waarin zij verklaren,
dat zij niet meedoen aan do zwarte handel, do niet bona-fide
winkeliers zijn dan gebrandmerkt'on .... de zwarte handel is
opgelost.

Tot precies 23 uur werd over dit voorstel gedebatteerd; de
moeste leden stonden or echter -afwijzend tegenover.

Hierop werd do vergadering gesloten,
C.V.D.

«**••»*•••••****«••»•••*•»••»- ,

typt» SvD.
Coll.i
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discussie

met deze meningen IhTlë V«>

M. de R.

(Daar ik net naw het
ging» kan ik pas nu, zonder te wéêen
of anderen 18/5 dat ook hebben -ge-
daan, reageren op het ingezonden ijöik
van v. d, Sluye van IS/B.)

Gaarne opneming van het volgende!
„ïk'ben blij, dat rnijft vriend Van fe

Sluys zjjn bezwaren -tegen de toelating
van nationaal-sodaïïsten m ons jeugd*
parlement, die hem hebben gebracht
tot de gemotiveerde mededeling ' van
zijn opzegging van zijn lidmaatschap
daarvan, ook in het openbaar heeft
kenbaar gemaakt en mij daardoor'in
de gelegenheid Stelt, hierop publiekêl|jlt
te antwoorden. ' -1

De leiten in deze, vóór de beginselen
van ÓRÖ jeugdparlement gewichtige,
quaestie 2jjn de volgende. De algeniene
ledenvergadering had de ih9telling,„yjui
een ballotagecommissie verworpen* e»
het aan het beleid van het bestuur'
overgelaten, de verhoudingen in de
aantallen der vensehüleade groepérth-
geh in het oog tfe houden, tlöêwel.liet
bestuur eender tfltKmssie eensterainig;
van mening WILS, üat hét jeug*oa*l6«'
ment ook voor de natioaa&l>sociat}ÉFti»
sche wereldbeschouwing ïftOest; oiJeh,.
staan, heeft het de mening der leden
hierover gevraagd, waarbij in èen$ls-
oussie op hoog peü bleek, aat voor at de
communisten niet bereid w,aren, $aa-
men met vertegenwoordigers van fiiè
levensbeschouwing in onS
rittihg te. hebben, daar deae in
gericht
doelstellingen, dfe wij] aastfeven,^piv
w\jl Rooms Katholieken. vt)orjmtn|Hjl*
tegen opneming van nat,-SocialHftêü
gekant waren, omdat dezen ,;*ioh (fciet
aan „de regels van het, ïp'el" zoliden
houden. Nu ballotage, ook* ftus tia.v.
deze blondere gevallen, reeds wasv af-
gewezen, kon men zich verenigen met
de 'toezegging van het bstuur, dat dit
in voorkomende gevallen rekeningi\atm

..,..,-—,.., ia dus nog niet uit-,

.ijk besloten. Dat °et bestuur dit
gewenst Acht, grondt het °P <iè

overwegingen, die tevens mo-
gen geld«n als weerlegging van Van
der Sluys' argumenten. Vooropgesteld
worden, dat het hier gaat niet om hen,
die Op welke wij*e ook iets mét het
nationaai-socialisme té maken hebben
gehad, maar daarvoor hebben geboet
en geheel daarvan zijn teruggekeerd
(ay ïijn geen > nationa&l-BOcialiSten
meer), nooh om hen, die het nationaal-
socialisme nog aanhangen, maar dit
verbergen (dezen zijn bij hun toetreding
als aodanig niet Ste&baai?), maar om
aen, die denken en openlijk neggen,
aanhangers te lijn van de nationaal*

wereldbeBchöuwing, De
echte moedwillehden, die heimelijk er
op uit Kqn* hun ideeën ingang té doen
vinden in strija met — maar met süu-
Jruik van — de middelen der democra-
tie, kan men, zeker aonder een voor*
onderzoek (hetwelk ons jeugdparle-
neat in het ^algemeen niet,wil), niet
buitensluiten^ maar Kij kunnen, andera
dan in het werkelijke parlement en de'
maatschappij (waarin de machtsfactor
een, grote, rol speelt) geen ander

id aanrichten .dan een beïnvloeding
in antidemocratische richting (waar-
Van zij overigens niet het monppotié
hebben), welke naar onze Overtuiging
tot mislukking is gedoemd. Wij hebben
zelfs de hoop, aat wij| hen (het faat
hier om jonge mensen, tusschen 18 en
80) door de levende toepassing van dé
gedachten en vortnen'der democratie
in het jeugdparlement van dë.wense*
iykheid,jtajim$aö „kunden , ov«er'tuigêh.

gekeerden, broeders 'deaé' gelegenheid
moetln bieden, is bulten digcüsaie;

het ofts té doen is niet' om
maa* om meningsvorming, is

het nutög ook het gedaehtenstelael
van het nationaal-söfcialiBmè te kfeönen,
al was het alleen maaf om öhüé eigen
mening daaraan te toetsen e» te scher.
pen. ï*as b^j oen aanmerkelijk verdere
ontwikkeling onzer s&ménleVmg is dé
verdwflninjS! van het natipaal-Boeialisme

',êfl dergelijke te verwao^tèïu Ook in de
! jeugd, die wij in alle schakeringen ver-
itegenwpprdiga willen «en, leven deze
ideologieën nog. De aanwezigheid van
deze stelsels en grospen hebben wij,
evenals het uitbreken van Se borlog,
mede ons zelf te verwijten. Elke Ver-
tekening va.n de toestand ett aijn ont»

l wikkeling in alleen zwart en wit is
goedkoop zelfbedrog, en mét eeneijdigé
stellingen als „fascisme is moord" be-
drijven wi) demagogie en stmisvogel-
Dölitiek. Laten wij Ons zelf hiet te veel
als goede Nederlanders op de borst
slaan, maar dé goede bedoelingen, die
zeker bij lederen jongere aanwezig gijn,
stimulefen,

De meesten onsër zullen aowel het
leidersbeginsel als de rassenwaa*;, zo--
wel de bloed-en-bodem-theorie als dé
uitroeiïng ; van „minderwaardigen,"
principieel ;én HééT bëëlist Vëffwèrpénj
maar dat geldt ook fea.v. onaerdelen
van beschouwingen, van de reedg aan^
wêÈige groepen onderling; ieder is het
op eêh pi méér punten essentieel oh-

met de mening van een andere
groepering» Juist doof de erkenning «i
de uiting van deze verschillen kaö ieder
vraagstuk van alte kanten Cordon be-
teketi. Al wie zich bij de prö*dui?e
zelf niet aan de 4aafvöo? deoïf" on»

paelement aelf vastgestelde «gels
houdt, «al echter moeten verdwijnen,

Het is niet de taak Van het Jeugd'
Parlement, als g«ea compromis moge-
lijk is ( een .iëugdparlement wenst ge«p
vergelekt alleen een tegenover elkaar
zetten van de me&iftgen en het zoeken
naar het gemeensohappölijke construc-
tieve daarin), „de misdftdi|rer»-kliek uit
te roeien" -— dit riekt mij «l te veel

\.r dé door Van der Sluya *o,héftlg
ige'vallén nationaftl-sociaUsqtischó

«e*t "~s ~^™ ™l ^UB* "iu *"
,._ vber het B<&epp«» Vin **S" *&?
leving, waarin dergelijke lieden

„T„i red«n van bestaan hebben. Juist
omdat wij het over 4e vormeft van die;
e&mènlaving nog niet eene aijn. Koeken (

«ij in het jeugföarleme&t naar de op*'
loésing voor da VerSöhillende onderde-
len van dit vrUAgsiuk,

Mr. W, B.
Voprz. Ameterdaffis
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* - - r TiTi¥erKa"de ring vam hetyAmstej^pan**» ^ffiJTfflti"fl*•' ftmftr>^ op Vrij..
dfetg. Q Mei 194? in een der zalem vam het Eaadhuis te
Amsterdam..

3ïe 19 uur precies op
houdelLjk gedeelte/
derimgriStooxi ezem,

W» B. JBOCML het Jrai»-
^ de notulem van de vorige verga-
rijwel z onder aanmerking w«rdem

goedgekeurd oiaider danifrz egging aan „de ,st.eller, W.KLIHKMEEEGr.
JIToorzitter docrfa do»%ê"' Vol. genae mea.eaelimgenj waarvoor hij
boloaGoteHImg vga*gb^

M '

a» Onder auspiciën vap^het Comité voor Actieve Democratie
zal op 17 em 18 Mei oife» ia. een d^r Jaarbeursgebotiwem te
Utrecht eem congres worden gehouden, dat gewijd zal zijn
aan de verhouding "West-luropa - U.S.S.E,"* » ^
b. Voor ledeia. van het Jeugdparlement. bestaat gelegenheid
in contact te treden met Indonesische jongeren en met deze
een regelmatige correspondemtie te oaiderhouden in de Engelse
of Nederlandse taal» Verzoeken daartoe kunnen, worden ingediea.
bij het Bureau Jeugdzaken vam de Eepubliek Indonesië te "
Batavia.
c. Ben soortgelijke correspondentiemogelijkheid bestaat voor
lederlamdse jongeren met zogenaamde goede Duitse jongelieden.
•Als contactman hiertoe zal optreden -'Th, ESSELAAH Jr., Fr e de- '
rikspleia 53» Amsterdam*
d. Van 20 Juli tot 1;7 Augustus 19^7 zal te Praag, onder aus-
piciën van. de "World Pede r ati on. of Democratie Youth" een
World Youth Festival worden georganiseerd, waaraan door een
100,000 jongeren uit vele landen van de wereld zal worden
deelgenomen» Kaast uitwisseling en beoefening van cultuur—
vormenVals muziek,, aang, dans, film, enz., zullen de deel-
nemers aan- dit "festival" vrijwillig werkzaam zijn bij de . .
wederopbouw van het plaatsje Lidice in. ïsjecho-Slowakije,
welke gemeente door ,de Duitsers tijdens de oorlog totaal
werd verwoest als rep re s s ai 11 e-maat r e gel voor de laanslageip
Heydrich» De ongeveer J5QO Kederlandse deelnemers aan dit
jeugdfeest zudlen van 27 Juli tot 1 Ö^Auga'stus"«ars. in Praag
verblijven» 'ff/
e. Wellicht is het gewenst een centrale contactman te benoe*
men, _ teneinde de vorming van. jeugdparlementen. te stimuleren.
In Ëiï-^Yflrf-fflii zijn. de eerste stappen, reeds gezet. Andere
plaatsen zullen wel volgen.Ook ia. het buitemlarud ontwikkelt
zich deze nieuwe vorm van practisch jeugdwerk» Uit het blad
"Jugend" blijkt, dat in München, reeds grotere stappen zijn
gedaam tot bemoeiing van de jeugd met Overheidszaken*

_ _ .•)» Ook im Tsjecho-
SLow'akije demkt men .aan de oprichting vam jeugdparlemerutemu
De heer Petersilka» een buitemLander, die thans directeur ie
vam het Tehads voor jeugdige politieke deHoiquenitem "De
Hoeksteem" te Amsterdam, zal met de Ta j e eho- Slowaakse jeugd )

contact treden*

f» Binnen het kader vam het Amsterdamse Jeugdparlememt zullen



*N<4

l

1*14

een aantal vaste commissies worden1 benoemd, die zich met bepaalde
onderwerpen zmllem bezig homdenu Voorlopig worden geformeerd
a. eem Jeugdcommissie onder leiding van de heer Loumnger;
b. een commissie Democratie, auader leiding van Karl^T BCXMAH";
c. een We de rop bouwcommissie, omder leiding van de "neer Locht.

g. Op 2 Mei j,l. is een p_e_rsconferentie georganiseerd, waarop
een. tiental bladen vertegënwóordïgcTTs* geweest. Ehkele van deze
bladen hebbem later een min of meer uitvoerig bericht geplaatst,
waartoe verwezen mag worden maar "Het Vrije Volk" van £ Mei j.l.,
"Algemeen Handelsblad" vam dezelfde datum, "Het Parool" vam 3
Mei j.l. era de/ 'TSFationale Botterdamse Courant"* Deze bladen hebê<
bem volstaan met een vermelding zolder commentaar* "De Nieuwe
Dag" vam 9 Mei 3*.!» plaatst in haar isabriek "Qauler de We ster-
toren" eem vrij heftige critiek op het Jeugdparlememt, terwijl
im het Mei-nummer van het AJ3U J.lT.-orgaam door Marcas BASKER,/

in-ÖM;ffi^rl«ment"wordt uitgesproken**'

Na nog e&ffpaar mfmder belangrijke huishoudelijke besprekingen
wérdjÉ de vergaderimg gesloten*

T& 20 uur precies WB3?ov6 de.^pa^rlemeiLtszitting geopend. De voor-»
zitter l&sjb £* pasaages^Tit de Koninklijke rede van 3 Mei 3*1»/
waarin Hare Majesteit eem beroep doet op de jeugd bij de wedeiv
opboaw van het vaderland.
Bij de ingekomen stukken bev£md# zich eem schrijven vam de

Federatie voor Democratische Jeugd*"te Parijs, waarin, dank
wrird£ gebracht voor de actie tem behoeve van de jeugdige £fc>aamse
gevangenen.
Blijkens informatie van het Engelse ministerie van Buitenlandse
Zaken zomdem de betreffende jeugdige delinquenten zich hebbem
schuddigf gemaakt aam het deponeren van bommen en springstoffen
in huizen van onschuldige burgers* «•*«•
Het Nederlandse Ministerie van. Buitenlandse Zaken heeft op het
betreffende adresn^aitwoord, dat er zich geen Nederlanders onder
de gevangenen bevinden en. dat daarom geen interyentie'Olsewenst.

' ' '>«,
TT7TnTOXSgHLO '.U. J. .L J ĵ JLIl Vil^ l, UU. » U U J. U l̂ U^ OJ.llfe " <JU-i U-U f^^^^^üSS^if * ^ °*

als d£ etywe rd<iromschreven in het eerste ve r si ag aiT <pfamTomoht' bo t inc J
•fendo. Men hoert blijkbaar t o oh wal se&^ei1-» ^'^ de toen gevolgde
methode niet juist wat», want zoowel de ^minister" als de "inter-
pellant" gedrsfeen zich ast meer overeenkomstig hun leeftijd en
ontwikkeling.

ES AE (de^jntoister) betuig«k^L^jnX instemming met de Nedea
erimg éahaar houding •feageainj'U'ei' de "politieke** militai

r—
militai—landse Segerimg "èaTi aar houding tagiga.l'i'vei-' de "politieke ____

ren Kml s en Hêlfrich. Verder betreur* hij het, dat de leder-
landse Eegering destijds geen diplomatieke betrekkingen heeft
onderhouden met Sowjet-Bisland. Hij erkenöt && de '!PrawdaT''lQé min
of meer officiële spraakbuis Ym.de Rissische regering. Hij ZOÜL
het niet betreuren als^i'ranco'^Fervanigen zou worden door een com*
munistische regering. Tegen de samenstelling van "de ballingen-
club van Lopes he*flb hip geen bezwaar. Hij verkfces/ft Duitsland
niet boven Bu si and en hij wi^ttook niet geloven, dat Rusland met
ondemocratische middelen haar mening aan andere l andenTop dring&i/

en gevaar zou zijn voor de wereldvrede. In deze zienswijze *-s
nog gesterkt door Stalin^s verklaring tegenover de Amerikaan

Stassen,

laterpellant KLINKMBEEG a
_^^

sri rijn jrpriprht^v over de
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vooruitgang van de ware democratie. Hadden wij voorheen het
feodale systeem, thans zijn wij voor een goed deel reeds door
het kapitalistische systeem heem en op weg maar het werkelijke
socialisme.^ Bi j de behandeling vam de begrippen progressief en
reactionaair noemjttK3uENKMBEHG ieder lamd, dat metterdaad het
marxisme steunt vooruitstrevend, OCOL voorbeelden te stellen
verklaard hij Busland aonder voorbehoud tot een progressief larnd»

*Het .fascisme van. Êjpamtje, Portugal en wellicht ini de toekomst^ook
•u-Framkrijk steunt het kapitalisme en is daarom re&ctionnair

EL j waardeert ESSELAAB. om zijn eventuele erkenning van- een com-
munistische Ê£>aamse regering en slaAt &eai zijm betoog met eem
woord van waardering voor de stakers in de Spaan.se stad Bilbao.
Ben der mieawe leden merk1a,nos opf maar aanleiding van StaliiE*-s
geruststellende verklaring tegenover Stassem, dat ook Hitler wel
eens op soortgelijke wijze heeft gesproken, t Marcus BAKKES (few*
over deze uitlating hevig verontwaardigd en vraagt aam de voor-
zitter of dit nu de aangewezen spreekstijl is in het Jeugdparle—
ment.
De onafhankelijke PIHK£3!ER vr«tceg# of Klinkemberg feiten kim moe-
men, waaruit duideli jkroli jkty dat im. Euslamd geen kapitalisme
meer bestaat en het socialisme volledig wordt doorgevoerd^
Klinkenberg k$m hier niet direct op antwoorden',7erkSp.tfe$Rfrii dat
Bisland nog niet zuiver socialistisch is, dook aal T.z. t./ ge-

er de vragen steller/be antwoordenu &L
4, /aiit+tu*~t*J4t^L,,

Laagdurig wfcrdjt vervolgens gesproken over de problemen, die im de
naaste toekomst door het jeugêtparlement dienen te wordem. behan--
deld, Opnieuw wreektt zdeh het feit, dat de vereniging twee sterke
stromingen bevatt*1!» groep, die streeft naar het behandel em van
specifieke jeu.gdprÓblemen roerfi^zich ToririjLatl heftig, maar mo%t
het bij een stsmming toch a£Legg«a tegen de meer politiek gein—
fecteerdea,

Qp de volgemde zitting Jwjfaandol het probleemj Wereld-

Met veel geestdrift w/brd?ft *ett(/door de voorzitter aangekondigd,
dat eem der leden tfhet4' middel heeft gevonden tot bestrijding
van de zwarte handel.^Jje pers wprd/^gehgj^houdimg opgelegd.
Het betraffem.de lid ]£«»*• ma een &omuwaJ^peii-de inleiding tot de
slotsom: %e goedwillem.de winkeliers moeten een bekendmaking aan
en in hun zaken bevestigend/dat zij niet meedoen aan de zwarte
handel, de niet bona-fide winkeliers zijn dam gebrandmerkt en
. . . de zwarte hande^l is opgelost. ^_ (mimi 1117jn irql T' ) „
Tot precies 23 uur w'0rd# over dit voorstel gedebatteerd^

iol goa-ado Ir on hel?" niet! viadeuv ett
ii

-

OU.
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Verz. aan Hfd,
P. G

C. Vj*vn Vg-^mge;
fam;

;erdam;
"Amsterdam.
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iïet Natipnaal-Socialisme in het Jeugdparleraeiïil
Enige tijd geleden werd te Amster-

am een Jeugdparlemeat opgericht. j
Aan het streven hiervan is destijds
eeds de nodige aandacht gewijd, o&.

in deze rubriek. Infniddels heeft dit
Amsterdamse jeugdparlement, waarin
ongeren van .alle politieke richtingen
:n godsdienstige overtuigingen, elkan-

ders standpunt trachten té begrijpen en
proberen elkaar te vinden, een zeer ver-
rassend besluit genomen. Men huldigt
Ie ongetwijfeld zeer juiste opvatting,

dat vertegenwoordigers van iedere Ie*
vensbeschouwing, iedere schakering van
ons volk, in dit parlement hun stem
moéten kunnen laten horen en heeft het
daarom gewenst geacht, dat ook zitting
krijgen diegenen, die de, . . natioïfaal-
soeiaustisehe ideologie thans nog ver-
dedigen, . . . !

De praetjak van het nationaal-socia-
lisiDe heeft reeds bewezen, dat een de-
mocratische organisatie, die zich "be-
weegt op i stuiver politiek terrein, abso-
uut geen sprake is en eigenlijk in we\n is het niets anders dan een misda-

digerskliek. Vanzelfsprekend kunnen
lieden in dit genre niet in een gezond
jarlementb.ua intrede doen.

Ieder verstandig mens heeft in de af-
gelopen jaren kunnen merken en helaas
ook ondervinden, dat het nattónaai-so-
cialisme een aanval was op de beschaaf-
de wereld en de mensheid, dat het de
oorlog ontketende, andere Tamten over*
viel, plunderde, vernielde en... moord-
de, dat slechts gold & regel:' ' '

Anders is het gesteld met die dood-
gewone N.&B.-ertjes, die erin gelópW
zijn en de dupe werden van valse voor-
stellingen; die brood-N.SJB.-ers, die
geen andere uitweg zagen. Deze zwak-
ke broeders, die wel lid waren, doch in
wezen nooit nationasl-socialist zijn ge-
weest, merendeels zelfs niet de juiste
toedracht begrepen zullen hebben, ZBÏ,-
ieri hun plaats weer behoren in té ne-
men en tegen hen is die onverzoenlijk-
heid niet gericht.

Ons volk heeft de zegeningen van,'t
natkmaal-flocialisme aan i
vonden en zal recht weten te doen. Het
gevaar, dat in de aanwezigheid van het
neo-facïsme, dikwijls een, wolf i»
schaapsvacht, scheut, valt echter niet
te onderschatten en vormt zo mogeüjk
een nog grotere bedreiging voor vre-
de, welvaart en vooruitgang dan Hit-
ler en consorten dit waren.

Moge het jeugdparlement-daarom de
les, die wij aTlen geleerd hebben, niftt
vergeten en... toepassen, •

M«t dank voor de door U verleende
i plaatsruimte,

J. C. A. v. d. Sluys

, , . ,
Alleen de waanzinnige rassenhaat,

dié ertoe leidde, dat Joden zo beest-
achtig behandeld werden, moet ons er
al van weerhouden met deze lieden te
onderhandelen, laat staan met hen te
beraadslagen over de gang van zaken
vaa dié nieuwere en betere wereld, die
zij juist tot elke prijs hebben willen on-
derdrukken. Met hen is geen compro-
mis mogelijk. Hun leidinggevende per-
sonen, al dan niet partijifimstiowaris-
sen, hun door egoïsme gedreven meet-
lopers, zoals collaborateurs; hum uit-
wassen, S.S.-gespuis en bewakers- ge-
boefte ; vaor hen is geen plaats meer in
deze maatschappij.
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Uw brief: ^ Amsterdam, 24 April _

Onderwerp: "Het Amsterdamsche Jeugdparlement" °9no-

Bijlagen :

Geheim.
9 APR1947

Onder verwijzing naar hetgeen over de zittingen van dit ^~-^
"Jeugdparlement" bij schrijven van 29 Maart 1947^inr. 1309
en van. 21 April 194? onder nr. 1309/A werd medegedeeld, volgen
hieronider eenige nadere mededeelingen over deze Jiiieuwe ver--
eeniging en haar bestuursleden. ;

Kort aa de bevrijding van Westelijk Nederland rijpte bij ver-
schillende groepeeringen van de oudere jeugd het plam te komen
tot oprichting van eem vereeniging, die zich ten doel zou stel-
len de uitwièseling van gedachten over specifieke jeugdpro-
blemen, daarbij vertrouwende op de goede samenwerking, die tij-
dens de bezettingsjaren had bestaan.

/ Ia de Amsterdamsche studentenwereld dacht men als verwezenlij-
king van dit planx aan een "spreekplaats", waar vogels van ver-
schillende pluimage eigen standpunt zouden verkondigen en an-
dere meeningen gedocumenteerd bestrijden.

Ben groep katholieke jongereni voelde neer voor de stichting
van eea vereeniginig, die zich, naast uitwisseling van gedach-
ten, tot taak ZCKL stellen het min of meer fdealiseeren van de
zoogenaamde ongrijpbare jeugd, om op deze wijze, die als ge-
heel nieuw kom worden gezien, meer levensbewustheid te kwee-
kenx bij de opgroeiende jeugd en hen af te houden van cultureel

***** onverantwoorde vormenfimziek en dans.

Kaast deze beide ideeëb verscheen in het nummer van November
1946 van "Vrije Yaart", het officieel orgaan van de Neder—
landsche Jeu gdgeme en schap, een hoofdartikel van de hand vaB
Martinas HOESfiEJSH. üttesingel 28 te Leiden.
Uit dit artikel kan worden vermeld, dat de eerste vorm van

••v, • Jeugdparlement werd toegepast door de Engelsche studenten.
In 1941 maakte een Zwitsersch parlementslid een studiereis
naar Engeland, .nam daarbij het idee over en importeerde het
in Zwitserland.
Aangepast bij de in dat land geldende normen werd het in Zuricl
opgericht en na twee jaar was het uitgegroeid tot een finan-
cieel zelfstandige landelijke beweging met plaatselijke afdee-
lingen, waar iedereen tusschen de 18 en 28 jaar lid van kon
zijn. Alle groepeeringen van het Zwitsersche volk zijn er in
vertegenwoordigd, maar in een heel andere verhouding dan in
het echte parlement.
Het hoofddoel van het Zwitsersche Jeugdparlement is tweeledig:
a» de jeugd moet geïnteresseerd worden voor de politiek, een
politiek vanx eerligke sameawerking en opbouw, zonder partij- •
belang of blokvorming; ;
b. daarnaast wil zij de j«ugd opvoeden tot goede staatsburgers
en p r act i s che, bekwame medewerkers aan de staatszaken*
Het Jeugdparlement werkt ia. dezelfde organisatie als de echte
volksvertegenwoordiging met fracties, commissies, moties, in-
terpellaties, enz.
Reeds kon op deze wijze f/en succesvolle samenwerking tot stand

1000-10-46
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worden gebracht, doordat de werkelijke volksvertegenwoordi-*
ging voorstellen overnam, die in het jeugdparlement waren
uitgewerkt.
Als typeerend verschil met het echte parlement kan worden ge-
meld, dat de leden van het Zwitsersche jeugdparlement daarin ,;
geen plaats nemen als parti jmenschen, maar alleen om in eer— |
lijke samenwerking een kwestie op te lossen naar eigen frischjj
inzicht. j
Het betreffende artikel besluit dan: f
"Wellicht kunt U zich spoedig zelf op de hoogte gaan stellen -
door eens fce gaan luisteren naar het Nederlandsche Jeugdpai>-
lement, dat in den maak is. Het werk is lang niet altijd mak-
kelijk. Allerlei gevaren bedreigen het Jeugdparlement: de
jeugd ie nog te onervaren om te kmmen oordeelen -• de partijen
trachten invloed uit te oefenen - soms wordt het een spel,
want de ernst der noodzaak ontbreekt. Haar toch zal het jeugd-
parlement blijven bestaan: want wil de stem der jeugd gehoord
worden, dan moet zij zich tot een beweging aaneensluiten."

Op de basis van het in dit artikel uitgewerkte idee, door den
schrijver op verschillende plaatsen en bij velerlei gelegen-
heden nader toegelicht, vonden de twee in den aanvang van dit
rapport gesignaleerde stroomingen elkander.

Er werd advies gevraagd van verschillende personen uit onder-
wijs- en opvoedingskringen, t.w.: Mejuffrouw NIJKAMP, direo»
trice van het tehuis voor werkende meièjes, Ban straat, A'dam;

ambtenaar voor jeugdzaken, Stadhuis, Amsterdam;
dhr. PETERglLKA, een Oostenrijker, die voorheen verbonden was
aan het Jeugdministerie in dat land en thans directeur is van
het tehuis voor jeugdige politieke delinquenten "De Hoeksteen"
te Amsterdam. Ook Jean RQBEST» die eenige maanden geleden door
een ongeval om het leven is gekomen en destijds voorzitter
was van den kring Amsterdam van. de Katholieke Volks Partij,
had belangstelling voor de aaak en stond in regelmatig con-
tact met den genoemden ROESSDTGK.

Hoewel de vrij sterke groep katholieke jongeren liever langs
den weg der geleidelijkheid tot de vorming van een jeugdpar-^
lement zou zijn gekomen, werd van de zijde der studenten-en
door Roessingh een\* druk uitgeoefend, dat tot op-
richting van de vereen! gin g "Het Am st e rdamsche Jeu gdp arl ement"
werd besloten. Bij deze beslissende besprekingen" waren pok de
eerder genoemde personen uit onderwijs- en opvoedingskringem
aanwezig»

Er werd contact geaocht met de nog niet vertegenwoordigd zijn-a-
de richtingen, en einde 194-6 kon de vereeniging haar werkaaamh©
den aanvangen.

In den beginne stond de isaak onder leidimg van den meergenoem-
den Roessingh, Later werd een nieuw volledig bestuur gekozen,
dat voor den tijd van een half jaar als volgt werd samen-
gesteld en waaromtrent de daarbij vermelde bijzonderheden van
belang toinnem zijn:
voorzitter: Mr, W. B.MEYBOCM. f &-Graven! and sche we g 75, te Hil-
versum. (verdë1Fe~^rsölölirra™"onbekend). Ben politiek en finan-
cieel onafhankelijk persoon, die zich stelt op een christelijk
gefundeerd socialisme. Hij is voorstander van een groote mate
zelfwerkzaamheid bij de jeugd. Het is niet kunnen blijken, dat
hij reeds eerder werkzaam was op het terrein der jeugdbeweging
Destijds was hij werkzaam bij de afdeeling I.K. 0. R. van Radio
Nederland in Overgangstijd. Ook nu nog schijnt hij arbeidzaam
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binnen net kader van het Óaroepwezen. In die kringen heeft hij
goede relaties.
Hij is lm zijn optreden als voorzitter eem niet sterke figuur en
zeker niet de aangewezen man om dit Jeugdparlement te behoeden
voor het «fglijden, naar een "politieke-strijd-beweginig".

Onder-voorzitter: grederik LCRJWINGfER, geboren te Amsterdam, 7
April 1925, Nederlander, zonder beroep, wonende Schinkelkade 54-
2e etage te Amsterdam. Hij is de soort, van Le on ar du s Hen ri cu s
LCOWINGER, geboren te Merxem, 18 Mei 1889 em vam Aalt je Gatharina
KRACHE. geboren, te Amsterdam, 28 Juli 1895. De vader is een sterk
op den voorgrond tredende figuur van de bedrijfsgroep Overheid
van de E. V» G. De moeder is lid van het Vrouwenbureau der G.P,N.
Bij de Kamerverkiezingen van 194-6 werd voor de ramen van de wo-
ning dezer .uenschen een affiche aangetroffen van de G.P.H.
De hierboven genoemde zoon heeft een leidende functie gehad in
het A.N. J. V., Hij kan zich niet vereenigen met de infiltratie-
politiek van de C.P.N, en hij wordt dam ook im deze kringen als
een "afvallige'1 beschouwd. Ook de verhouding tusschen vader en
z.oon Louwinger is om deze reden gespannen. Duidelijk opvallend
wordt hij ook im het Jeugdparlement door de andere communisten,
genegeerd. De jongen maakt een goeden indruk. Hij praat graag
over de grondslagen van de verschillende levensbeschouwingen en
is kennelijk zoekende naar eem omlijnde eigent richting, hoewel
hij zich daarbij sterk laat leiden door het Marxisme. Hij voelt
aich teleurgesteld over de wijze, waarop het A.N. J. V, door de
G.P.N, wordt geëxploiteerd. In een bestuursvergadering van het
Jeugdparlement heeft hij een sterk waarschuwend geluid doen hoo—
ren tegem de tactiek van de G.P.Nrers, die in steeds grooter ge-
tale het Jeugdparlement zullen, binaerudringeïi en op afkeurenswaardi-
ge wijae hmn ideeën zuil era willen doordrijven. Hij was daar sterk
tegen en zou dan ook alles doen om het Jeugdparlement te vrij-
waren voor parti j-invloeden.

Secretaris: Michaël Johannes KATTMBELT, geboren te Arnhem, 20
Mei 1922, Nederlander, wonende Kinderdijk straat 83 lij A' dam-Zuid»
Ben vooruitstrevend katholiek jonge r?, die zich een zuivere voor-
stellimgtf heeft gemaakt over eem Jeugdparlement. Hij is eenx ver-
klaard tegenstander van het toelaten van de omschreven politiek
van de Neéerlandsche partijen binnen het Jeugdparlement en stelt
zich voor, dat het mogelijk moet zijn, in. onderlinge gedachten-
wisseling, specifieke jeugdproblemen te bespreken. Hij is ambte-»
naar van de R.K. Reclasseeringsvereeniging te Amsterdam en zal
binnen ©enige maanden als zoodanig worden benoemd in Twen the.
Door de ontwikkeling, die het Jeugdparlement in zijn laatste
zittingen heeft genomen, voelt hij zich eenigszins teleurgesteld.
Hij tracht bij herhaling de zaak in een zuiverder spoor te bren-
gen, maar hij mist daartoe de juiste wijze van optreden.

Penningmeester: Jp op Dl JK STRA. Yo saiustraat 54-, Am sterdam- Zul d* ,
staat niet ingeschreven in het Bevolkingsregister te Amsterdam,
omdat hij elders woont en slechts,in verband met zijn theolo-
gische studiën aan de Universiteit te Amsterdam, alhier verblijft,
Hij belijdt het Orthodox-Protestantisme. Het is een zeer beschei-
den figuur, die zich moeilijk kan uitspreken. Ook hij ziet het
doel van het Jeugdparlement zuiver en streeft er naar dat deze
vereeniging zich uitsluitend zal bezig houden met jeugdproblemen.

Eedacteur-bibliothecaris: Louis Johan LOCHT, geboren te Renkum,
28 Januari 1926, Nederlander, wonende Sarphatistraat $0 II,
Amsterdam. Hij studeert economie. Aanvankelijk diende hij zich aam
als liberaal georiënteerd, maar noemt zich nu politiek onafhan-
kelijk. Het is een zeer beschaafd jèngmensch, die voor andere be—

' .-A
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gijaselem een ruime mate van waardeering heeft» Hij is een. van de
initiatiefnemers bij de student en gr o ep, Tijdens de "parlements-
zittingen" is wel gebleken, dat hij vrij scherp het gevaar ziet,
waarin, het jeugdparlement zich bevindt door de wijze van optreden
der uiterst linksche groepen» Hij was de eenige, die zijn afkeusi.
ring uitsprak over de maaier, waarop de motie inzake de jeugdige
Spaansche gevangenen, door Klinkenbe.rg was behandeld.

Commissaressei Maria Willemina WASSEIK, geboren te Amsterdam,
13 November 1926, Nederlandsche, wonende Handel straat 11 huis,
Amsterdam» Zuid, is een politiek en religieus onafhankelijk, zwijg-
zaam figuurtje. Zij is eem van de eerste contactpunten geweest val
den meergenoemden Roessingh en heeft veel bijgedragen tot de op-
richting van het Jeugdparlement. Ook zij ziet de taak van het
jeugdparlement zuiver em verfoeit daarin den poli ti eken. strijd*
Wassink studeert aan de gemeentelijke Universiteit te Amsterdam»
Haar vader is een bekend chirurg.

Commissaris: Theo ESiSBLAAS» ongeveer 21 jaar oud, wonende Prede—
riksplein 53, Amsterdam-Centrum. - Ben heetgebakerd katholiek
jongmensch, die in zijn geheel© optreden blijk geeft van een
groote mate zelfoverschatting. Het is een agressief kereltje,
öat zich tijdens de zittingen van het jeugdparlement steeds doet
hooren. Hij studeert in de rechtswetenschappen. Hij beschikt over
de gave zi jn inzichten uiterst scherp te kunnen, formuleeren en. is
ontegenzeglijk een goed spreker. Als tegenhanger van de links-
georie'nteerde woordvoerders treedt hij verdienstelijk op, maar
hij ziet zeker miet de juiste bedoeling van het Jeugdparlement.
teveel streeft hij naar het scheppen van een politieke arena.

De bovengenoemde personen vormen het bestuur van de vereeniging.
Daarnaast is als griffier voor de p arlem entszittingen benoemd:
lim ia^lHKMBERG, ongeveer 28 jaar oud, verblijvende Okeghemstraat
3 II, Am sterdam- Zuid. - Ook deze persoon, staat Met
im het Bevolkingsregister te Amsterdam. VermpedeTjS ia
domicilie erd te Grorinchem, waar zijn. vader eigenaar is van een
groothandel. Klinkenberg is radicaal socialist in den sterkst
mo gelijken marxi sti schen zin. Hij gaf bij herhaling blijk van
het lezen van boeken en tijdschriften., die op dezen, grondslag
staan. Zooals uit het verslag van de eerste zitting blijkt,
heeft hij sympathie voor de Sowjet-Uhie, Hij denkt en voelt in
uitgesproken revolrntionnairen geest en liet zich daarover op de
tweede zitting zeer duidelijk uit, toen. hij opmerkte, dat het
socialisme eventueel aan. Amerika en West- Europa zou worden^ op^-
gedrongen, Klinkenberg studeert in de so ei o graphi © aan de Üni—
versiteït te Amsterdam, maar schijnt zich niet erg druk te maken
voor zijn studie. Zijn geheele aandacht wijdt hij aan de prac-
tische politiek» Aangenomen mag worden, dat hij contacten heeft
in. anti-militairistische kringem, zoo is hij in ieder geval be-
vriend met Erifc MISPELBLCM BEEJBE, voorzitter van de A. J. V. A.
Klinkenberg is ook secretaris van het Landelijk Anti- Doodstraf
Comitee. Voor deze vereenigimg is hij bijzonder actief. Ver-
moedelijk heeft hij vo'ór den oorlog als parlementair redacteur
gewerkt voor een socialistisch dag- of weekblad. Künkeaberg
was voorheen voorzitter van de N. J,N. (Hederlandsche Jeugdbomd
vanAoor N atumr studie). Ook hoorde hij tot d® initiatiefnemers
va» de actie der professoren en studentenx v6f>r Linggadjati» Hij
is een van de personen, die het jeugdparlement willen, vervormen
tot een politiek e— strijd— groep. Zijn voordracht en documentatie
is "gevaarlijk" goed. Hij stelt er e«nx behagen in andere ideo-
logieön belachelijk te makem en voelt zich de "model- democraat",
Hij kan. gerekend worden tot de figuren, die het noodzakelijk
maken het jeugdparlement voorloopig nauwlettend te blijven ob-
serveerem.
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Ook Karst 'BOUMAlü, Bi vieren! aan 128 II, Amsterdam, staat niet in-
gesc.hrevern.iB. liet Bevolkingsregister alhier. Hij behoort eveEt-
eens tot de leidinggevende figuren van het Jeugdparlement, Hij
is daarin belast met het verzamelen, van de punten, die voor be-
spreking in het parlement in aanmerking komen» Het is een wel-
licht te vroegrijp jongmensch, die op politiek terrein nog heen.
en weer geslingerd wordt. Aangenomen mag worden, dat hij momen—
teel overhelt tot de politiek van de "partij van de Arbeid". Het
schijnt, dat hij ook anti-militairisti sche neigingen heeft ge-
kend, hoewel zijn, vader als officier van. de Koninklijke Land-
macht te Arnhem is gelegerd. Karst studeert aam de Universiteit
alhier. Hij interesseert zich voor alle problemen, weet indeiv
daad zeer veel en aiet de taak van het Jeugdparlement ook los
van de partijpolitiek. In. een der laatste bestuursvergaderingen
waarschuwde hij voor de wijfce, waarop bepaalde zittingen, plaats
hadden gevonden..

Van de hierboven genoemde personen komt niemand voor in de ad-
ministratie van politie of politieke recherche.

X X X

Aan de samen stelling van statuten., huishoudelijk reglement en
reglement voor de parlementszittingem wordt nog gewerkt. Deze
zullen t. z. t. worden toegezonden*

De finahcieele toestand van de vereeniging schijnt niet zoo
rooskleurig, want bij schrijven van. 24 Maart 194-7 aan Burge-
meester en Wethouders vanx Amsterdam werd verzocht om eem sub-
sidie uit de gemeentekas ten bedrage van. 600 gulden ter be-
strijding vam de groote onkosten. In dit veraoek tot subsi—
dieering wordt melding gemaakt van een onderhoud, dat eenige
bestuursleden mochten, hebben met den heer MOEBBNi, directeur
van de afdeeling Onderwi js,, te Amsterdam.
De jaarli jksche contributie der leden beweegt zich tusschem
1.50 en 5. 00 gld.

Nogmaals kan vermeld worden, dat de vergaderingen van deze
eeniging plaats vinden in het Stadhuis van Amsterdam. Ben der
trouwzalen wordt voor deze gelegenheid blijkbaar steeds gratis
ter beschikking gesteld,

Het is nog niet kionnen blijken, dat van min. of meer offlcieele
zijde belangstelling bestond voor deae nieuwe vereeniging. Ook
de pers heeft er vrijwel niet op gereageerd. Wel hebben, dé week-
bladen "Vrij Nederland" en "Vizier" destijds eenige aandacht
besteed aan het Engel sche Jeugdparlement, maar daarbij werd
niet geattendeerd op het hier te lande bestaande.

Typeerend is wel, dat het bestuur van deze beweging in een van
haar laatste vergaderingen, betreffende den geest van het Am-
sterdamsche Jeugdparlement, vrijwel eenstemmig tot dezelfde
conclusie kwam als weergegeven in de dezerzijds opgestelde
verslagen over de laatste zittingen.

Tenslotte zdj nog medegedeeld, dat de bestaande politieke paav
tijen geen blijk hebbent gegeven, te sympathiseeren met dezen
vorm van jeugdwerk. Het is zelfs te betwijfelen of zij direct
op de hoogte zijn van het bestaan daarvan,
Verzonden aan. Hfd. G.V.D., ' &-Hage, L-2.
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Ho G. van Politie te Rotterdam
iH«G. van Politie te Den Haag
\H»Co van Politie te Utrecht
'iHoO. van Politie te G-roiiingen,
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GEHEIM

van een op 18 April 1947 gehouden zitting
van het "Amsterdamse Jeugd par l e ment»1
in een der trouwzalen van het Raadhuis te Amsterdam,

Onder verwijzing naar het verslag over de bijeen-
komst van deze vereniging» gehouden op 28 Maart 1947
(Ko. B. 13079 d.d,10 April 1947) volgt hieronder een
weergave van hetgeen zich afspeelde op de tweede zit-
ting.

Te 19.20 uur opende de voorzitter, y._B > MEiI JBOÖM. wo n e n-
de 's-Gravenlandseweg No75» te Hilversum, de huishou-,
delijke vergadering. Aanwezig waren» met inbegrip van
de zee "bestuurders, 21 personen. De voorzitter merkte
op, dat, tegen zijn principe in, te laat moest worden
"begonnen, omdat de belangstelling op het vastgestelde
aanvangsuur uiterst gering was.. Hij deelde vervolgens
mede, dat de vereniging, momenteel bestaat uit 47 le-
den, aangesloten bljj de volgende kerkelijke op poli-
tieke groeperingen»
12 katholieken»
10 socialisten^
9 onafhankelijkenj
8 communisten j
5 orthodox-protestanten^
3 liberalen.

Mededeling werd gedaan van het "be
end-congres te houden op nader te
plaats. •

t uur e plande e n week
bepalen datum en

De notulen van de vorige vergadering, opgemaakt docr
jf^E^LIHKLHH&fiGj^ werden, na enige opmerkingen goedge -
.'ke'uriï. "~ ,.

De ontworpen statuten werden hierna voorgelezen en
vrijwel onveranderd aanvaard.

Als volgend agendapunt werd' de vjeneeli-jlcheid tot het
opnemen van nationaal-socialistisch, gezinde personen
in het "Jeugdparlement11 ter sprake "bracht. De voor -
zitter merkte hierbij op, dat het beetuur eenstemming
van ooréfeel is, dat toelating mogelijk moet v/orden ge-
maakt. Hij sprak daarbij de verwachting uit', dat hij
niet bevreesd is voor nationaal-socialistische infil-
tratie, Ifolgen? hem kon uitwisseling van gedachten
zeer nuttig zijn, want "niet alle punten uan het na«-
tionaaleocialisme zijn- verwerpelijk'*, Bovendien ver**/;
wachtte-hij op deze wijze van de betreffende candi -
dp.at-lsden goede democraten te kunnen maken.

Marcus BkKKËB, ge b, te Zaandam, 20-6-1923» won. te A^tc:
dam (cooimunist), merkte op, dat de gedachte als zou-- 2 - ;
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verzoening tussen de de.macratie en nationaal-socta-1
lisme -moge 11 g k zijn, fataal mpest worden genoemd. Er
valt, volgens hem» geen scheiding te .irücen tussen
du theorie en de praotij k van ^he t be treffende e te l -
s é l » Me t s te'mve rhe f f ing ve rklaarde hij t " fi j nebbe n
afgerekend üiet alles wat nationaal-socialistisch is
en dit systeem mag geen eigen geluid doen horen bij
de opbouw van de nieuwe wereld,11 Hij /bestreed de me-
ning van de voorzitter als zou he4 wenselijk zijn ^e
nationaal socialistisch geluid "in ons midden" te
hebben. "Door het overvloedig verspreiden van hun li-
teratuur» zijn wij voldoende op de hoogte van hun i-
d.ealen"» aldus -spreker»
Zijn conclusie was» "Ge €n nationaal-eocialistieehe
stem in one j e ugdpcirle me nt , naar wel is het dringend
gewenst deze jeugd in har.r1 interneringskaapen. op te
Boeken en heö daar te vorken tot goede de nocraten»

(katholiek) achtte hè t°°nie t gewenst natio-.
alis tieche jongeren in het "Jeugdparleaent"

' 'op te ne.Tien» "'Ik' zou zelfs willen ze-ggenj nibemand,
die aanhanger is van een -partij, .welke streeft naar
een dictatoriale regeringsvorm, kan plaats hebben in
onze vereniging; Er zijn aecr partijen, die zich niet
kunnen houden ar.n de spelregels van de -detnocratie"»
aldus

. __BÖUMM ( Onaf hanke lijk) heeft het steeds een
zeer "grot e "fout gevonden van de- tocn.-nlige Regering»
dat zij ds N, 3. B» duldde.
ESSELArtB (.katholiek) vroeg zich af, v/at nen nationarl-
sociaiisae kon npeaen« Hij aei, dat de wereldge -
echiedenis altijd totalitair ingeetslde volken of "be-
volkingsgroepen heeft gekend, Hij kon dit niet altijd
veroordelen. Zijh overtuiging is, dr.t ook onder de
niet-aange sloten geweest -.zijnde personen, vele fascis
ten schuil

, ( radicaal -socir.list ) , , noó ade in dit ver-
band ÜeGaüTle een grcot fascist. '"Ook in ons land
steekt dit etelsel zijn1 kop weer op," aldus spreker»
Alleen het radicaal toegepaste socialisme zou volgens
hem ds redding kunnen brengen» Hij w ex er zeker vant
dat binnen enige jaren weer een effectief fasoisne
in Nederland zal beslaan»
flïaroue BAKKER ( coa:.mnig t ) ' v?e ns te onder geen voorwaar *
de He 't hatïona." l~s ocialisten in één zae-.l te zitten*
"Zij horen niet bij -one:. Het "Jeugdparlement" wil èe-A
duw geven in de' goede richting. Het opnemen van antl«*
de doeraten is een stap terug", nesnde hij*
KLIKKEH3S|RG- ( radioaal-s o c i' c.l i s t ) verklaarde, dat Ame-
ritea en ''fest-Europa, wanneer ai j niet vrijwillig het
ware socialisne kiezen, dit opgedrongen zullen krij -
gen of zich fascistisch zullen . orïïnté re n,

- 3 - " '
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n socialisten zijn -de ware democraten, de andere

.denken het wel, maa^^aden wijzen anders uit,tt

LOUVUNGÊR (coaiunist) geloofde niet in verbetering
van na*tionaal-socialistische jongeren» Hij achtte het
gevaar van uitsluiten zeker zo groot «ale hst binnen*-*
halen", Hij kon zich niet verenigdn niet de w,erkwi;js:e
van het "Jeugdparle&ent", wacr nu een politieke *-
strijd wordt gevoerd, terwijl zij bedoeld is als
plaats ter bespreking van jeugdproblemen.
De voorzitter vroeg hierop een stemming om de me -
ningen te peilen, waarbij bleek, dq,t 18 personen vM*v
en 9 tegen toelating van nationaai-eocialisten ai j EU

/y e rklaap- Mar c ue BAKKE.RZ.dat deze uitslag voor hem en zijn coa-
'de munie t "is che 'T Vriende n consequenties meebrengt»

Dc-ze uitlating de<id verschillende bestuursleden en
andere aanwezigen, enigszins terugkomen op hun stand-
punt» Blijkbaar missen zij nic-t grnag het communis-
tische geluid in dit parlement en ij.verig werd. d-an
ook geaocht naar een oplossing» De toezegging werd

, gedaan, üat t.z.t. contact zal worden gezocht'me*t "de
communietis&he fractie, die haar stem nogmr.r.le zal ae-

gen doe-n horen bijt het eventueel binne-nhalen van natio -
naai-socialisten»
Als volgende agendapunt kwar,.het houden van een pers-'
conferentie en het doen.bijwonen door de pers van de
volgende zittingen ter.sprake,
Op wel zeer duidelijke ?>ijze kwam bij de behandeling
van dit punt de z-elf ver zekerheid van vele " parlemfc.it r.-*
ricrs" naar veren. Zij verlangen op kinderlijke wijae

. naar vermelding van hun nar.a en weergave van hun"*"'
zienswijze in de pers. Een der lieden ging zover, cu-.t
hij meende dat het gesprokene in deze jeugdgroe-p
dikwijls belangrijker moest worden geacht drn de de-
batten in <ie beide kamers der Staten-Generaal, Berge-»
li:]ke uitlatingen werden zonder enig. commentaar van
voorzitter o* vergadering aanvaard,'Slechts één stem
verzette/.tegen 'de .al, te grote ijdelheid, welke
schuil gaat achter het voorstel tot het uitnodigen
van de pers. Besloten werd dan ook op 2 Mei a.s. een
persconferentie te houden»
Bij de behandeling van de financiën maakte de voorzit-
ter bekend, fiat er zeer waarschijnlijk e en'subsidie
van de gemeente Amsterdam is te Verwachten»
Tijdens de rondvraag klonk de stea van Mar cue Bi».^. i-R,
die.voorstelde ook in andere plaatsen, zoals Haar-
lem 'e n de Zaanstreek een "Jeugdparlement" op te ric.;-»

- 4 -,
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NS. de pauae werd begonnen net de .neer officiële "p ar-
Ie aentszitting", die ditmaal in verband ;:iet de
lange duur van de huishoudelijke Vergadering, slechts
weinig tijd in beslag kon ne.ien» ' .
Eerst werden enkele' bezwaren ingebracht tegen de vd.j-
a.e, waarop de griffier 'hè 't gesprokene op-, de Zye r gade -
ring heeft weergegeven. _ • ^vorige
Voorte .werd do 033AJClilg'gJNB.gRG een verslag uitgebracht
van het ve r r i cht e n ' vanr^dë~IiG ra opgedragen taakt de
Nederlandse ^Regering in kennis te- brengen van de i',ï~
.keurende notie door het Jeugclp-nrleinent in haar vorige
zitting, met algemene stennen aangenoaen ten aanzien.
van het gevangen houden en ter dood veroordelen van
zeer jeugdige Spanjaarden» Over. deze notie werd in
het verslag van de vorige zitting reeds gesproken»
ï)e griffier (Kli^kenberg.) bleek zich van deze taak
aet i en enigezins verdachte ijver te hebben g«kwe - .

, ten. Zo zocht hij, ter documentatie van de inhoud
der .'actie, o*a. contact :iet de officieuze vertegenwoor-
diger ..van de Spaanse Republikeinse Regering te A^ster-*

~dan» Via deze figuur, heef t hij gecorrespondeerd met
de 'secretaresse van '.genoemde Spaanse Redering te Pa-
•rijsf
De meer uitvoerige' gegevens over het zich in arrest
bevinden van befuce 1de- kinderen zijn ter beschikking
gesteld door" de Internationale Yereniginc van De:io-
cratische Jeugdorganisatiee en de Jeugdorganisatic
van de Vrije Spaanse Republiek, In de notie werd
verïrv.ld, dat negen kinderen gearresteerd zijn in
verband net hun politieke activiteit en dat door de
slechte behandeling dezer gevangenen één .neisje krank-
zinnig' aou zijn geworden» Op zeer uitvoerige wij se
werd 5<=E ; ro"' : ;^Ëteerd' tegen het uitspreken van de do\' -
straf -en aan de Nederlandse Regering werd verzocht
haar invloed r.an te wenden ter voorkoming van de
executies» Gesuggereerd werd via de U. N. 6. etr,pïen te
oncUrneaen bij de Spaanse Regering»
Deze aotie is. op, 3 April 1947 door KLIK^ajiSERGr en
BSSEIu^xR nr^cös het " j£ugdpa.rle:ien,tM ar.n^eboden op
het. Ministerie van Buitenlandse Zaken te *s-Graven-
hage» Een afschrift v;erd .o.. n, gezonden aan de Minieter
Preeident, de -Spaanse legatie hier te lande en aan
de voorzitters van de beide karaers der Staten-Gene-
raal,
De Spaanse legatie heeft in ec-n uitvoerig schrijven
geantwoord, waarin werd uiteengezet, dat, naar tele-
grafische mededelingen uit Madrid, de be t ref fende

. jongelui niet onpolit ieke redenen werden ^e arresten :V'
doch n,ls verdacht van terrorisne en banditisme. Gc-c-
dezer personen is beneden de leeft i jd van 18 jaar,

-Er is nog seen .sprake» van een of ::c£-r doodvonniss," \f
want het proces is nog niet ten einde,»

.. 5 «
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Volgino-

VERSLAG over -éefgehouden aittimg van het "Am3terdams/jg.e Jeugd- _
arlement" -cp Yri j dag-—I^Auiil •ü^ffi' • i& een der urcTlWilllïïn11 'Vaï

ïatohuis te Amsterdam»

Onder verwijzing naar het verslag over de bijeenkomst van deze
vereénigLB-g, gehouden op 23 Maart 194-7/ea naar het rapport over
do or-sonipatio on doelstelling- de a c r bówogin^ vglg£ hieronder
een weergave van hetgeen z^-ch afspeelde op de -^iSëiSë z\M no-^
di ;rd'bi

V, Te 19. 20 uur opende de voorzitter, W. B.MELJBOOM.,*' s-Gravenlandscb
weg 75, te' Hilversum, de htzi shoudeli jke vergadering. Aanwezig
zija AdnT'*met inbegrip van de zes bestuurders, 21 personen. De
voorzitter merkt* op, dat, tegea zijn principe in, te laat moest
worden begonnen, omdat de belangstelling op het vastgestelde
aanvangsuur uiterst gering was. Hij deel» vervolgens mede, dat
de verejfoiiging momenteel .'bestaat uit 47 leden, aangesloten tot
de volgende kerkelijke of politieke groepeeringen:

T2 'katholieken; : ~ '
10 socialisten.;
9 on af h ank el ijken;
8 communi sten';

\ orthodox-protestanten;
l 3 liberalen.

Medede&Ling w«rd£ gedaan van het bestuur^lan een week end-con-
gres te houden op nader te bepalen plaats en datum.
De notulen van de vorige vergadering, opgemaakt door W.KLTMKM-

V HEBG, wtfrden^na ej*nige opmerkingen,goedgekeurd.
De ontworpen statuten werden &eest voorgelezen e.n vrijwel onver-
anderd aanvaard.
Als volgend agendapunt wArd£ ^er qprake gcbyaeht de wenschelijk-
heid tot het opnemen van *efe nationaal-^cn^.ali sti sch gezinde
personen in het "Jeugdparlemenï"^ De""vooraTÜireT ïreffctt hierbij
op, dat het bestuur, eenstemmig va^ oordeel is, dat toelating
mogelijk moet "worden gemaakt. Hij spr©frk# daarbij de verwach-
ting uit, dat hij niet bevreesd is voor nationaal-socialis-
tische inïirtratie. Volgens hem kaai uitwisseling van gedachtea
zeer nuttig zijn, want "niet alle punten van het nationaal—
socialisme zijn verwerpelijk". Bovendien werwacht4hij op deze
wijze van de betreffende candidaat-leden goede democraten te
kminen maken. „L L, X<U»*.^A*W, te -& - 'f*** **++• **>&»»'*<
Mar ca. s BAEKBScofflBMiHist) t merkte op, dat de gedachte als zou
-verzoening tu.ss^ea democratie en nationaal-socialisme mogelijk
zijn, fataal mo%t worden genoemd. Er valt, volgens hem, geen
scheiding te maken tussjwien de theorie en de praktijk van het
betref f emde stelsel. Met stemverheffing ve rkl aarikhi j: *fe j heb-
bent afgerekend met alles wat nationaal-socialistisch is en dit
systeem mag geen eigen geljjl/d doen. hooren bij de/opbouw van de
nieuwe wereld.tf Hij bestr^gfw de mejfciing van deit voorzitter als
zou het wens£/i.eli jk zijn eem nationaal-socialistisch gelui d* ia
ons midden "te hebbenu^Door het overvloedig verspreiden van hvm
literatuur, zijn wii voldoende op de hoogte van htm. idealen. A
Zijn conclm si e UBW: "Se en nationaal- socialistische stem in ons
jeugdpaiiement, maar wel is het dringend gewenast deze jeugd i:



\r in-teme#ringskampen op te zoeken en hen daar te vormen tot
goede democraten.

(katholiek) acht^fTet ook'niet gewens^üt nationa&i-socia-
'listische jongeren in het Jeugdparlement*op te neraen<,"£ja-tf'zou zelfs

willen.zeggen: nieman.d, die aanhamger is van een partij, welke
streeft-naar een dictatoriale rege^ringsvorm, kam plaats hebben in\e vereiniging. Er zijn meer partijen^ die zich niet kunnem hou-

den, aam de spelregels van da democratie.*' «£««* ĉ*-*-*«-*«̂ .
EAEST BOUMAÜ (Onafhankelijk) heeft heti^énTzeer grotfte fout gevon-
den van de toenmalige iegejéring, dat zij de K. S. B. duldde.
ESQffl'AAR (katholiek) v;raag# zich af, wat -we nationaal-socialisme
könaea noemen. Hij zeg%, dat de wereldgeschiedenis altijd totali-
tair ingestelde volkem of bevolkingsgroep em heeft gekend. Hij k«a
dit niet altijd veroordeel en. Zijn overtuiginig is, dat ook onder
de niet-aangesloten geweest zijnde personen., vele fascisten schuil'1
gaaa»
KT/TMiO^BËBG, (radicaal-socialist), noemét in dit verband De Gaulle
een groot fascist I/'Ook in oas land steekt dit stelsel zijn kop
weer op .'/Al l e en. het radicaal toegepaste socialisme zou volgens
hem de redding kunnen brengen, ffu i-a ftL j fêrfceker van, dat binnen
eenige jaren weer een effectief fascisme in Nederland zal bestaan.
Mar ca s BAK^BT? (communist) wens$dtt onder geen. voorwaarde met natio-
naal— so ei all sten im éém zaal te zitten. Zij hoeren, niet bij on.s.
Het'Jeugdparlement* wil een duw geven in de goede richting. Het op—
aemeni vam anti—democraten, is eem stap terug. *«*,t4~~u. *#,

(radicaal-socialist) verklaart^-'dat Ajrterika em West—

f

•f

Europa, wanaeer ai j niet vrijwillig het-wa^^ociali^ie kiezem, dit
on gedrongen ziaillem^ ki?i j gen oiTrasci sti sohvgeori éhteej^b emll om gaon
wordoBs 7/All élan so oi al i st eni zijn de ware democraten, de anderen

Éken het wel, maar 'hun daden wijzen apders uit.*'
LOÜ"WIN.GER (coiümuoaiist) geloofJtniet aan veriieterimg van natiomaal—
socialistische jongeren. Hij s^cht^het gevaar vaa uitsluiten zeker
Z.O0 groot 'kis het binnemhalen. Hij kan zich niet vereénigen met
de werkwijze van. het "JeugdparlementJ' waar na een politieke strijd
wordt gevoerd, terwijl zij bedoeld is als plaats ter bespreking
van jeugdproblemen.
De voorzitter vraag* êtesr een stemming om de megningen te peilen,
waarbij bl£^kf, dat 18 personea yoór en 9 tegen toelating vam na-

7^ ~ ~ f '--«•iH^&M.-Kl»».;- *KBl.-"-ff«*.'.,SV.-iJi,«.,. S U O

tiortaal-aocialisten zijn.
Marcu s_ .BAgKER verklaartttdat deze uitslag voor hem en zijn communis-
tische vrienden consequenties meebrengt.
Deze uitlating doo%- verschillem.de bestuursleden, en andere aanwezi^-
gen e^nigszins terugkomen op hun standpunt. Blijkbaar missen zij

graag het communistische geluid in dit parlement en ^jverig
dan ook gezocht naar een oplossing. De toezegging wArd* ge-

daan., dat- t. z.t. contact zal worden gezocht met de communistische
fractie, die haar stem nogmaals? zal mogen. doen. hooren bij het even-
tueel binnenhalen van nationaal- socialisten.

typ e e rearti 'staaltje^ van dojardri jviftg van coj^mun>s- Vv
"een en "fcöegevendjjela ui^öngsf'jDi^frle ov^rfTgexïedeiï. \ democratisch

• yi^*f ^

Als volgende agendapunt ke*ft%- tor opraltc het houden van. een. peris*
het doen bijwonen door de pers van de vol gen ae

Op wel zeer duidelijke wijze kéS^bij de behandeling van dit punt
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dezer personen, is beneden. de$ leeftijd van 18 jaar» Ir is nog geen.
sprake vam een of meer4*»« doodvonnissen, waat het proces is nog
Biet tem eind®,
Yan het Ministerie van Buiten<lan,ds$(e 2aken. of een der amdere la-
st anti e s werd tot dusver nogrgeen antwoord ontvangen.,
&og dool do KIZHKMBEEGrmeae, a at ook het landelijk Anti- Doodstraf
Comité^, waarvan hij secretaris is» zich irt een nota gewend heeft
tot bevoegde instanties en dat via de internationale overkoepeling
van. deze beweging, ook de Bigels^Jte Regeéring meer bijzonderheden.
heeft gevraagd aan haar vertegenwoordigers te Madrid, terwijl ook
de E. K. Bisschop van Londen doemde is te intervenie^rem, Zo0 snel
mogelijk zullen eventuede nieuwe gezichtspunten! in deze zaak ter
kennis van^f de tfp tri ement si eden" worden gebracht.
Ben poging om ook de Neder! ands$le pers te interesseeren voor deze
kwestie had geen resultaat. Het A.N.P. achtte interventie erg

* dwaas." ^ y
In dit verband merktt BAKKER op, dat de berichtgeving van het Aë^*'
subjectief is. Hij stelde dam ook voor, dat het bestuur een lijst
zou samenstellen van dag- en weekbladen, die dergelijke acties van
hè t " Jeu gdp ar l ement "zou den willen publiceéren. Dit voorstel werd
door deA voorzitter overgenomen en z.h. st, aanvaard. -fOole MTTT-

- -ilil il tnt lint Ti
iaus nieu in. ui au L LU. up aei-ftdiSüCi-cu •" itqp»;

Wegens tijdgebrek werd besloten de verdere d^batl-en over de kwestie
Franco in de volgende ^arlementszittintg^ te behandelen. Daarnaast
zal dan ook aan andere punten aandacht worden besteed.
De voorzitter stelpten slotte voor een adhae si e-betuiging te zen-
den aan Burgemeester en 'fethouders van Amsterdam met haar plan tot
uitbreiding van de subsidies aan jeugdorganisaties en het stichten
van een Gemeen b el ijle Bureau voor .Jeugdzorg, waarbij zal worden ver-
meld, dat het "Jeugdparlement" graag in contact zal treden met dit
^eugdbureau, ^ •

r
fa*

IÜIEDSOK was ae*e* ;re§ds voorbereid op dit verzoek van zija partij
genoot, want hij kan onmiddellijk een gedeelte van een. rapp>ort

r 'z ' voorlezen, opgemaakt door eem commissie uit de/gemeenteraad met be—
-** trekkinig tot het hierboven genoemö^DLajivpor de Jeugdzorg.

Op eien uitzondering ma, kan. de c~tiii f[f o oTvftr zioh. vere/énigenm^t het
bestuursvoostel tot adhaesie-betuiging. gggRpAAH meen^fe. oon^r, ^dat
«r nu maar eens een einde moet komen aan de onverantwoordelijke
geldsmijterij door de Overheid* Hij kan zich dan ook niet direct
voorstander van- het geraeenteraadsplan noemen en wens«£Hte een sport-
gelljke a4nteékening_bij het^ schrijveni aan B,en W. gesteld^A*^*«. .
Ir on/fetacxt dan een. "liuu^BLaaiid-debku-iidi^^^ebat over de financieel-
economische politiek van de Overheid, aeSF nia sluiting van de verga-
dering JJSL do Ttwa^.rlelgan[i;en't cnfopenbaren weg£i*rd/C voortgezet,

*T**«r\

Zooals reeds iaa> het eerste report over de
wordjxp-t Jeugdparlpatent door a

ruikt om hun^rogrammapunt^t^en werkwi
aamte-^aoen uitvoereji^aooi' anderepTDe wijze
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?erz. aan. Hfd. 0. V, D., ' s~Hage, B,M., P. G. en H. G., A' dam. M.-
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Zitting HAmste:fdamsche Jeugdparlement11

Hierbij heb ik de eer U afschrift aan te Meden van een verslag van een
op 28 Maart 1947 te Amsterdam gehouden zitting van het "Amsterdamsche
jTstigdparlement", naar den inhoud waarvan ik moge verwiesen*

0,V»B.
Den Hr. Hoofdcommissaris van Politie te Rotterdam»

H n " H M H «s-Q-ravenhage,
« n n » » » Utrecht,
M H » « " " Groningen.



10 April 1947<
ëm. , '

&itf 11 ..ZEER

Zittiag "Amsterdamecli

4e eer .gwisr Ex©&Ll#iatijB. affsefcri f -fc • aan te bieden
. . ' -

een verslag ^sm e ©6. op 28 Maai?% 1947 te JMas-ée3?4ési gehouden zittiag
TS« la© t ^^ffistèi^ajaacÉi^ Jet^tpa^lëmem^*,, aaay 'dè&. itótaoud waarraa ik
moge " ' "

Z«i3« den Minister van
» -« » M justitie, •' . - ' . ..- ,,
Den Hr* ïïfd. Se@tie,JII M.1.13V Mariaeataf , '

n « H Tèd»&e3ystaf III B,
Ministerie van BuitejaiM-aseii* Zaken, '

t.a.TV dem Heer Mr»1 W*J*S-, Bar@a S-eTerst
Direotiè Belitièke Za^eoa.*1 - ' . ' ' >
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G A JIJl JJU

Verslag van de gehouden zitting van het "Anaterdamsche Jeugd-
pariéraent" pp Vrijdag' 28 Maart .1947 in een der zalen van de
afdeeiing Onderwijs 'in het Raadhuis te Amsterdam*

,,.' :Dé vergadering werd. bezocht 'door ongeveer 50 personen, vfier
leeftijd varieerde van 18 tot 30 jaar. hoewel daarvan het
meerendeel zeker niet , ouder .was dan 23. Vele van deze bezoekers,
waaronder «en tiental 'dames, behoorden kennelijk tot de stti«"
deerende jongeren, anderen waren. ontegenzeglijk uit de arbeiden-
de klasse»

Het geheel stond onder leiding van Ŵ jHilJBOOK,.. een, socia-
listisch georiënteerd, jong rechtsgeleerde, wonende 's-Graven-
Hansdscheweg 75 te Hilversum. Maast hom hadden aan de bestuurs-
tafel plaats genomen l dame en vijf heeren» .

Precies 19 uur werd de vergadering geopend met het voorlezen
van eenige passages uit hot boek van Thljs Boon!r RDe jeugd in
West-Eüropa" en het doen van eenige huishoudelijke nodevdeelingen.
Vervolgens 'vier.d door den voorzitter de aandacht gevestigd op
ver schillende "serni «politieke bijeenkomsten, die in de$ eerst-
volg enden tijd 'zullen cordon gehouden^ tiW.J '' '
a»een-curous te organlseeren door het Co^itfe van Ac t ie ve_
pocratie op de Dinsdagen Ij. 8, l?, 22 'én 29 App il a. s,*., w
vers c hm elide próniinento geleerden eon 'spreekbeurt zuïlen
vervuilen;

b»eon congres van de Neder landsche Volks Beweging over het
anti-papisnej te. houden, op 10 Mei 1947»' waars-chijnTijk te
Utrecht? '-'..-.', ' : • • - • • . -

*

c *een internat ionaal rc.ongr es van de .Èuropóosche Federalisten
van 12 tot 16 April a.s.i in "Kraenapolsky" te Anstor.dani|

d»eeü vBeekond-congres op 26/27 April a. s* 'uitgaande van'
de Volkshoogoschool on to houden op"Cailantsoog": voor de
jongerenj waar gesproken zal worden; ovor' "pnzo taak in •Wost«-
Europa"» . , . ,

DG voorzitter -wökto 'op tot deelname» Moordere inlicht i'ngón
kan men bij het bestuur verkrl Jg.en»

Vervolgens' wordóh de notulen voorgolezon" -van J.d' vergadering
en zitting, gehouden op' 7 Ha,art 1947*. waaruit bleek, dat men.
besloten de leeftijdsgrenzen to plaaisen van, 18 .tot 30.;jaar '
on dat men-eon aanvang heeft gemaakt met hot vaststellen, van
de statuten' en het Huishoud-olijk -Reglement» . . . . . „

• ' ' ' . " ! ' ' . ' . ' . • ' . . . - ' . - :' ' • ' * • • " Pp
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De voorzitter stelde voorts" aan do orde do verdere godachton-
wisseling 'over het vormen van fracties. Aan de debatten word
door enkele personen doelgonociönj waarbij reeds onmiddellijk
blook, dat in dit. parlement do voornaamste groepen zijn de
radicaal-socialiston/cornr.iunisten on do katholiekcnj die in
allerlei toonaarden hun eigen standpunt verdedigden en/of
andoro principes aanvielen, daarbij zeker niot veel getuigen! n
afleggend van objectiviteit* -Zelfs de diept o van de katholieke
geloofsleer word' tor zake gebracht» Uiteindelijk word beslo-
ten. dat or geen directe fracties zouden bestaan, naar dat
contactgrpepcn van gelijkgezinden zoudon worden •geformeerd.

- Verder werd besloten., dat de mooning van. hot Jeugdparle-
EKjJöt over bepaalde problemen, tor .kennis van do autoriteiten
za J worden gebracht, "mot daarbij groepsgewijze vermelding van
de verschillende standpunten, • ' ' t . ,

. . ^ - - ,)(, - . ;. _ •

Over een voorstel van hot bestuur, mot algcnqenc stommen
In haar vergadering aangenomen, om ook nationaal -socialisti-
sch» gezinde personen binnen het jougdparlonont toe te laten,
kon geen overeenstemming worden bereikt. Dit zal t.z.t» .oen.
.apart pwnt van bespreking ui tniakon» .De voorzitter achtte • .
dergelijke, menschen "geen minder goede staatsburgers11,' --.,'

Besloten word vervolgens het Jeugdparlement te doen''
groeien tot 100' leden. .. . >

Hierna werd 1̂  minuten gepauseordt

Precies 21 uur werd het huishoudelijk gedeelte gesloten on
de • parlement szitting voor geopend verklaard. "

Door don "griffierl'l,W,KLINKENEBRG, wonende Okeghomstraat
3 II. to Amsterdan, word yporlpzing godaan van ccn ingokonon
stuk» t»w« een afschrift^ van 'het adros door hot Landelijk •
Comité Ant i-Doods tr af 'c czond.cn aan Rogoering, on':do Volks-
vertegenwoordiging. Uit do notulen van de vorigo zitting
bleek, dat toon oen interpellatie word g ohóuclon ovor hot
probleem "Dienstweigering", • Ook -werd modcdeolirig' godaaij-j dat
reeds oen veertigtal ondorworpen ter bohando.ling zi'jri inge-
stuurd»

Vervolgens word "een pseudo 2o':Kpmer" in soeno gozot', Ëon
der aanwezigen j ' een jong, Kr.tholiek student, fungeerde als
Minister van, Buitenlandse hè Zaken. Hij verdedigdö diens be-v •
leid on, beantwoörddo vragen van den interpellaht VJ.Klinlcenbor;";,
die bij de mondelinge? toelichting van do door 'hon. schrift olijk
gosteldo -vragon moerdprc malon; blijk gaf to beho.oron tot de
radicaal-socialisten en oen bewondering on voorliefde to
koesteren voor Sawjet-Kusland, Blijkens zijn citaten on
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opmerkingen is hij lozor van "Do Vlam"t HDo. Vrije Katheder",
uWoroldspiogol"j "Prawda" enz*.

. Do intorpeliant stolde do volgende vlageni

*'!, Is hot den Minister, bökcnd$ dat sinds 193? in Spanje .0011
fascistische dictatuur onder leiding van den rebelleerendon,
generaal Pranco• h-oerscht, die op 3 Öctöbcr 1936 zijn muiterij
tegen de;wettige ropublikeinsche regeering was begonnen?

2. Is hot den'Minister bekend, dat déze muiterij van Franco
op uiterst geraffineerde en brutale wijze word gesteund door
de Duitscho on Italiaansche, dus respectievelijk nationaal**
socialistische oh fascistische strijdkrachten te land en in
de lucht j terwijl de wettige ropublikoinschG rogeoring van
iedtijon officieelen steun werd beroofd door oen fictlef,-
immers inode dö-or de.Duitsche on Italiacnsche regeoringon on-dor-
teekend-y noh-intcrventiepact?

3» Is deMini s t er niet van..nèenine,' dat do erkenning, de jur o
van deze Jfiranco-dictatuur' vanwege de Nederlahdsche Rogoering
in strijd is mot het raode .door haar onderteekondo 'Atlfintischo
Handvest?; • "' ; '\• - '' •• : - - . '.. •. • ;. ;-. •"'•• 'sf "•'••'• .'. "

4f Is de Minister bereid'alsnog deze' erke^nning-de jure-van;do
• Spaanseho fascistische Pranco-regeering te herroepen on bij do
organisatie der Veroenigde Volkeren stappen te doen, opdat -dit
Nederlandsche voorbeeld zal worden nagevolgd? • • ' . - • '

5» Is do Minister bereid mede te doelen, waarom hij aan de
Nederlandscho vertegenwoordigers tor Algoncone vergadering
van bovengenoemde Ö^ganisatio opdracht gaf zich.in de des-
betreffende corjmissle-vergadoring tegen het Belgisch voorstel
inzake terugroeping der diplomatieke hoofden te Madrid/uit
te'sproken en zich in de Algemeene vergadering van stomEiing
te onthouden? -. ', : ,

•6.-Is het den Ministor bekend, d.at mot naine de Russische- on
Mierikaansche optiie over'deze' Neder landscho houding was j dat
een -land, hetwelk zich zoo gedraagt niet and,er;s dan r-eaê
tionnair genoemd kan worden, en is de Ministor dan ook niet
vatt meening j. dat het toch roed-ö povere internationale aanzien
van lTeüerrand*.sjoo.aogelijk. - door bpvonvormeld gedrag nog
aanzienlijk is vor'kleirid? > ' '.' -. ' , .; • , . . ,-

. * ' " '•' '•" - •- . '

7* Is,'de Minister niet mét, steller, dezps van oordeel, dat het
juist op don- v/eg dor klöinG;-landen ligij oen principieel -
idöalistischQ .prögrQas'icve p-olitiok ten opziclito v,an .hot
buitenland t o voeren, ongeacht -do houding <iör groot.o mogcnd-
hodon on-is hot den'Minister in di,t verband mogelijk zich' '
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naiclor to verklaren /ontrent zijn plannen ton aanzien van
Francö-fSpanjo in -diplomatiek' en ocononisch opzicht?

-8'» Is do Minister 'nipt yr,n meoning, dat een erkenning de jure
van. do voorloopige Spaans-che regcering Llöpis te ParijSjdio
samengesteld -i's' uit ; vertegenwoordigers van alle democratische
groopoórlngoh In Spanje, oen- moroelo on forniocle steun zou
Betookenon voor allo vr i jhoidsliovendo elementen in en buiten
Sp̂ an̂ Gi .öii zoo 5a>. is hij bereid deze erkenning uit te voeren
en dit voorbeeld aan de Organisatie der Verocnigde Volkeren
tor navolging voor te loggen?

9* Acht de Minister het voortbestaan van eon roo-ctionnair
dictatoriaal bewind in Europa, :niet een voortdurend gevaar voor
iedere democratische progressie) en alleen reeds daapon krach-
•t-lge i oaatrogelen tegen hot Pïanco-reglon noodzakelijk on dus
-gewettigd? • - ,/•,'• . '•. ; .

' '
Ja. bcschou¥fb do- Minister dan zijn tof dusverre ge-

'"•' yolgdo goaragslijn niet net do sub 9 oEjschrovon opvatting in
strijd?» ;

3314 ^-9 iri-ohdelinge to.olichting vorcoloek de int.erpellant
clo NodorinnflsQhc legerleiding -.(Kruis-Half ï Ich). nïot den / ;
róbolleerondon generaal .ppanco. ondat "dok z,ij' z'ich.-radt poli-*
'ticït hebben •willen bcnoeion"» Hij Gov/ar.fjdo van z-ij.ri voorkeur
voor oon connünistis.ch.Sphhje boven oen Epaöco«Span.je,

;Do. "jSinistor11 legdö /er in -zijn antvjqprd. den nadrulc óp 5
dat de-regeeringsvorm van Spanje eon nationale aangole,genhoiC
is? •waaroverf gezien artikel 2 lid;7 van, hot Atlantic •Char-
ter j de buit'enlaridsche nogondhoden geen zeggenschap ïrunnen
uitoefenen. Hij vroQg^.zich verder a£f .wat de. interpollant
bedoelde net -de bogrl-ppsn fa^cisrie en denocratie. Vervolgens
verklaarde Hij hiot^in-.to zien, : dat Sranco oen -direct govaar
ie voor. den wereld^ want dat er ook. andere dictatoriaal gore*-
geerde landen zijn en hij niet do nan. is on te geloQvenf clat
al deze landen een diroc t' govaar .voor don. vrede botoekenon»
Vervolgens wees hij er Ap. dat een internationale, interventie
Qp^n'fceuti een burgeroorlog' in Spnnje zou- ontketenen , en- van dat

• volk weer zvïare- offor-s zou elschen,* Hi^ is- niet voornonens -
ai^n politiek 'ten ^aanzlon van Jranco en de J'rogoering, Llöpis"
te herzien^ omdat hij •niet. volkonon op -do -:hoogte i-ö van de
ware democratische sanenstolling der zoogonaoiido ballingon-' '

Intbrpellant Klinkenberg- verklaardo toon, , dat/hlj in een
porsbonlijk gesprek nöt fe»Burgèr. die doel uitnaakt van de
Nodorlandsche vortegomvoordiging, .tor Ü,N»0«

7vrodo ' :, . ' - = :' • . ' • •



kroeg o.vor de notivocring fvan 's Ministors standpunt-- in dezo
zaak bij de behandeling voor don Veiligheidsraad,. lïriBurgor
hooft daarbij verklaard, dat de ander o 'landen onz o houding
H conservatief" hebben gonoorad». .

MEntorpollant ging dan no'g in op hot óridotschold' tusscho ge-
werischte on ongewonschto réyolutios. Do rovolut los j .d io voora.*"1
gingen aan do~ Kranscho , Apörikaanschoj Russische on Spaanscho
ropübliokori achtte hij geschiedkundig :on ' ocónopisch voraïft-

' woo-rtlj hot geen naar zijn overtuiging niot kan wordon gezegd <
van hot optreden van Napoleon,. Mugsolinlj I-iit lor -oh Franco.

i.' ' |

Bij do alcorioono boschpuwingen voeren ook nog onkc.le
xjotinurdstische "afgovaxird'igdon" hot woord* Marcus BAKECER dool"

. 'do neüGj- dat 'zijn jeucdorcGJaisatio (do A,N,J,V.) eón „schrijven
hooft ontvangen: van do -"WerĜ d̂ Pedorat̂ o voor, _dq donocrati^chu
Jou^d^i waarin wordt kennisgegeven) dat oon negon^aï 'jonge'
Spanjaarden van 15 tot 18 jaar nonontcel in • eon gevangenis
te Madrid op hun dOQdy.onnis yjaehton. Dezo ncdodecling niaakto
kennelijk Indruk op aïïo: aaftvJoz'igon en mot algonoenc storinon
word dan ook bosloton con adros to richton aan don -Mini s t er
van Buitonlandscho Zaken to 's-Gravonhago, waarin wordt yor-'
zocht dezo zaak te doon onder zookon on bij hot bli"j.jceli; van
do juisthold daatfvan. stappon t o ̂ ndornonon 't'ot redding van
dezo jongo lovons. uit besluit werd pot applaus b.ogröot»

Door tijdgebrek aag do voorzitter zich genoodzaakt do ver~
doro be schouwingen ovor hot probloon Franco cp to schorten
tot do volgende zitting on dan ook aan 0011 connunistisch
"afgevaardigde" j de g clofi onheld to govon opn on andor to ei-
•ftooron uit oon werk van'dai.Spaanschcn coinnunistischon schrij-
ver La Passionarij ovor do revo3.utio in Spanjo»

- * 'Do zitting word to 23- uur procios.Bosloton»

Do oerstvblgendo zitting zal plaats hebben op 18 April' ' '
. . . . .

Naar verluidt zou hot VAtisterdanscho Jougdpar-lenont" be-
staan uit iiitelioctüoolG johgeren» die zich op politiek
torreln willen bokwanon., Dit donkboold hooft in .Zwitserland
r.oeds ingang' govondon en door M,Rocssingh} wonondo Wittcsingcl
28 te Leidonj word hiorovor oen artikel rioschrovon in hot
Nov^nbör-nunnor v-an don' j-p̂ ,rgang 194-$ van "Do Vri:i.o Taart",
hot of f lei oei orgaan van do Nodorlandscho Jougd Goiioon.schap •

Tij.dons bovoncnschrovon zitting blook, dat dit "Jougdparlü-
Dont" door vorschillondo bokondo radicaal-socialist ischo on
communist i scho porsonon zal1 worden gebruikt ou hun' stolling en

• • • . • - • ' - . - - , t o • • •



*• 6 ••

te verkondigen en t o vordodigon.^ waarbij zij vermoedelijk
zülleh spcculeoron op do nindor, goode politieke ontwikkeling
van do bvcrige"parlcncntsiedenll4 ;

Nog nog e worden opgemerkt, dat de vergadering geschiedde
door epnvooatic aan do leden en de adsplrantleden van hot
"Aösterdansöhe ifoügdparlonent" * 'Hot is niet kunnen "blijkenj da
„o.p andere;wijze de ao,ndaèHt op dosTe vergadering is gevestigd*
Binnon-korten ;tijdrznl och poröonferontlo worden gehoudenj
mot do."V.»AiH«A» word reeds contact opgcnonoh, tamoinde ge-
deelten van do zittingen.van hot Jeugclparlencnt- door niddel
van een radio-onroop Tjeör te govon*

typ*»
Coll,.t do



Amsterdam
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CT ewt^cLe gehouden "zïttiag van het "Amsterdamsche Jeuadparlément"
©p v™ 1 ^ ° rjifiii 1iffff--"fe-iy/>-f7 im een der zal «n varf ae araeeiinig 00--
de rwi j s im"ne t Raadkai s te Amsterdam*

Bij eeni doocrgirijdB ingesteld onderzoek naar plaatselijke jeugd-
groepeeringem werd van. welingelichte zijde de aaadacht geves-
tigd op het pas geformeerde "Amsterdamsehe Jsrfg(^>arlemenxt"
welk zou een groep intellectueel® jengerem, die zich op
politiek terrein, willen bekwamen^. Het deaiÉbeeld is reeds toe-

in Zwitserland ©n door den. hee.y'm; RQ e ssiBah, Witte singel
28 te Leiden, werd hierover een artiE®! geschreven im het No-
vembeo^-aiammer vam de», jaarsgimg 'l^^vam "De ^Vii?ije Vaart" het
officieel orgaan, vam de:Mederl^adsche Jeugd aemftaaschap".

jf _ *

üDeneinde een meer gedegen^iLaieht te krijgen in de comstellatiej
doelstelling en we ;rk wij air van dit "Parlement" zal een. meer uit-
voerig onderzoek wbrd^a inxgesteld en het r© snit aa£ M j afzon-
derlijk rapport toejgezomdeiau Momeniteel moge volsTfeaam worden),
met het uitbren.geXvan verslag over de gehouden ^fe^^pg. .die
werd. bi jgewoomdXen ook ia de naaste toekomst zal worden be-
zocht. UitaoQ^igingen tot het bijwonen van deze vergaderingen
werden tot ^dusverre alleea gericht aam de leden en/of adspiraüt
leden, van/dit parlement. Het is niet kunnen blijken, dat op
een andere wijze de aandacht op deze gebeurtenis is gevestigd
gewo^deia. Wel zou binnenkort een persconferentie volgen en

reeds met de Omroep vereend ging "Vara" gesproken over
weergave van gedeelten der aittingem.

De vergadering werd bezocht door ongeveer 50 personen, wier
leeftijd varieerde^!, van 18 tot 30 jaar, hoewel daarvan het
meerendeel zeker niet ouder was dan 23. Vele van deze bezoe-
kers, waaronder een tiental dames, behoordem kennelijk tot de
studeerende jon.gerert, anderen, waren ontegenzeglijk uit de ar-
beidende klasse.

geheel stond onder .leiding vam W,B.MEIJBOOM, een socia-
listisch georiënteerd, jong rechtsgeïeerde, wonende ' s— Gra-
venlandscheweg 75 te Hilversum. Naast hem hadden aan de be-
stuurstafel plaats genomen. 1 dame en vijf heeren.

Precies 19 uur werd de vergaderimg geopend met het voorlezen
van eenige passages uit het boek van Thijs Boom: "De jeugd in
West-Europa" en het doen van eenige huishoudelijke mededee-
lingenv Vervolgens werd door den voorzitter de aandacht ge-
vestigd op verschillende semi-politieke bi j eenkomsten, die in
den eerstvolgenden tijd zïiillen. worden gehouden, t. w.:
a* een. cursus te organiseeren door het Comité van. Actieve De-^
mogratie op de Dinsdagen 1, 8, 15» 22 en 29 April a. s., waar
verscMTlemde prominente geleerden een spreekbeurt zullen ver-
vullem;
b. een congres van de Nederlandsche Volks Beweging'over het
anti-papisme, te houden, op 10 Mei 194-7, waarschijnlijk te
Utrecht4
„c. een internationaal congres van de Buropeesche Federalisten
van. 12 tot 16 April a. s. in "Krasnspolsky" te Amsterdam;
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d, een weekend- congres op 26/27 April a. s. uitgastnde van
de Volk sho o ge school en te houidem op "Calfentsoog" voor de
jongeren, waar gesproken zal worden over "Onze taak in West-

D® voorzitter wekte op tot deeiiname. Meerdere
bij het

Vervolgens werden de notuilen voorgelezen van
en zitting, gehoaulpn op 7 Maart 1947, waaruit

menTeslojAt^de leeftiidsgren#en\e plaatsen van
18 tot 30 daar en dat mem een aanvang hJSr gemaakt met het
vaststellen van. de statu^in en het Huishoudelijk Eeglement.
D® voorzitter stelde -d^^Sb. de orde de verdere gedachten wis©<
limg over het vormen van fracties» Aan de debatten werd door
enkele personen deelgenomen, waarbij reeds onmiddellijk
bleek, dat in dit parlement de vo om aaffiste gr o ep em zijn de
radjL0fflgLl~^o,S.4iali stem/coTnBBnnii s"teiE_ én jïe*Bir5noIi.' eK'èSx^ die in
ül-terlèi toeSalar1^^^@i'g^ffll̂ TSSnTlpunt ve rfl.ë"tu. g*ïIBfT ""éfi./ o f ander*
principe^aanvieleB.» daarbij zeker niet veel getuigenis af-
leggemd vam objectiviteit.. Zelfs de diepte van de katholieke
geloofsleer werd ter sprake gebracht. Uiteindelijk werd be-
sloten, dat ©r geen directe fracties zouden bestaan, maar dat
contactgroepen vani gelijkgezindem zouden, worden geformeerd.

wérd# besdotem, dat de meemmg van het Jeugdparlement
over bepaalde problemen ter kennis van de autoriteiten zal
worden gebracht, met daarbij groepsgewijze vermelding van de
verschillende standpunten.

Over een voorstel van het bestumr, met algemeene stemmen in
haar vergadering aangenomen, om, ook nationaal- socialistische
g_eziB.de p ersonen b^-nnen het jemgdp^irlemenji^tpe T?ë lUlflUili, LUii
i»ai geen. öVëï'ëöm'sTemming worden bereikt. ̂ frzal t. z.t» een
apart pumt van bespreking uitmaken. De voorzitter achtte der*-
gelijke menschen^geen minder soedestaatsbuirsers/'
**-' ijJî MaÉ*ÉaM̂ *̂ É<Um»iÉ*M<Éi*»MMMI«MI**>** HH^*l+é&IMttm<>9Hbfi <fl> JUKH1*! 1 1 1*» l >u r ,< M É 1 1 1 lii i J ffi i ii 1 1 1 i i n 1 1 1 1 ii

Besloten werd vervolgens het Jeuigdparlement te doen groei en
tot 100 leden,
Hierna werd 15 minutten gepauseerd,

Precies 21 uur werd liet trad shoudeli jk gedeelte gesloten. en
d© parlementszitting voor geopercd verklaard,

-
den ''grif fier? W. ELIÏIKMBBRG,!f(Segi:iem straat 3 II /'"werd

voorlezing gedaan van een ingekomen. stak, t. w* eern afschrift
van het adres door het j^apideli jk Comité' Amti- Doodstraf ge-
zonden aam /regeering en lirolksyertegeniwoordigijig. Uit de note»-
len van de vorige zitting bla^j-kXS, dat toen een interpellatie
werd gehouden over het probleem 'Dienst wei ge ring. "•&&& wferd#
mededeeling gedaaa, dat reeds eem veertigtal onderwerpen ter
behandeling zijn ingestuurd.

Vervolgens w^rdjt eenipseudo 2e Kamer in scène gezet. Een der
aanwezigen, een jomg, Katholiek student, *ei fu£geei?e3ft al^
Mi rvi «t ft T» van Bi i t&ni on A gr-.Tnp Zakenffiaijn boloid verdediges/eaL

(yragenrbeantwoordeai\van den interpellant W. Elinkenbarg, die
öï. O de mondelinge toelichting van de door hem schriftelijk ge-
stelde vragen meerdere malen bléjk g£fcf# te behooren tot de
radioaal- socialisten en een bewondering en voorliefde te koes.
teren voor Sowjet-Bislarnd. Blijkems zióm citaten en

V



gen is hij lezer vam "De J/lam^, "De Vry£lllgflJhjaa&E!t1
"Prawda" ' "~™"""

De iraterpellant stelde de volgende vragen:

liet dem Minister bekend, dat sinds 1939 i*1 Spanje een fas-
cistische dictatuur omder leiding van den rebelleerenden genfe-
raal Franco heerscht, die op 3 October 1936 zijn muiterij tegem
de wettige republikeimsche regeering was begonnen. ?

2. Is net dem Minister bekend, dat deze muiterij vam Franco op
uiterst geraffineerde en brutale wijze werd gesteund door de
ï&itsche en Italiaansche,. dus respectievelijk nationaal- socia-
listische en fascistische -strijdkrachten te land en in. de lucht,
terwijl de wettige republikeinsche regeering van iedere^offi-
cieelensteun werd beroofd door een f i ctieff Dimmers mede door
de Duitsche en Italiaansche regeerin-gen omderteekend^iioni-inter-'
ventiepact.

3. Is de Minister niet van meening, dat de erkennimg de juire van
deze Franco-^dictëatuur vanwege de Èfederlandsche ^eggarü&g in stri?
is met het mede door haar onderteekende Atlantische Handvest ?

4. Is de Minister bereid alsnog deze erkenning de jure van de
Spaansche fascistische Franco-regeering te herroepen «a bij de
organisatie der Vereenigde Volkeren stappen te doen, opdat dit
Nederlandsche voorbeeld zal worden nagevolgd?

5- Is de Minister bereid mede te deel en, waarom hij aan de ^6—
derlandsche vertegenwoordigers ter Algemeene vergadering van
bovengenoemde Organisatie opdracht gaf zich im de desbetreffende
commissie-vergadering tegen het Belgisch voorstel intake terag—
roeping der diplomatieke hoofden te Madrid uit te spreken en
zich in de' Algemeene vergadering van stemming te onthouden ?

6. Is het den Minister bekend, dat met name de Bussische en
Amerikaansche opinie over deze He derlandsche houding was, dat
een larnd, hetwelk zich zoo gedraagt niet anders dan reaction-
nair genoemd kan wor;den, en is de Minister dan ook niet van,.mee-
ning, dat het toch reeds povere internationale aanzien van. $eder—
land - zoo mogelijk — door bovenvermeld gedrag nog aanzienlijk
is verkleind 1

7» Is de Minister niet met steller dezes van oordeel, dat het
juist op den weg der kleine lauden ligt, een principieel — ide-
alistische progressieve politiek ten opzichte van het buiten^
land te voeren, ongeacht de houding der groote mogendheden, en
is het den Minister in dit verband mogelijk zich nader te verkla-
ren omtrent zijn plannen ten aanzien van ^'ranco-Spanje in diplo-
matiek en economisch opzicht?

8. Is de Minister niet van. meenij&g, dat een erkenning de jure
van de voorloopige Spaansche regeering Llopis te Parijs, die
samengesteld is uit vertegenwoordigers vam alle democratische
groepeeringen in Spamje een mpreele en formeele steun zou be-*-
teekenen voor alle vrijheidslievende elementen in en buiten
Spanje, en zoo ja, is hij bereid deze erkenning uit te voeren,
en dit voorbeeld aan de Organisatie dei1 Vereenigde Volkeren ter
navolging voor te leggen?

9- Acht de Minister het voortbestaan, vam een reactionnair dic-
tatoriaal bewind in Europa niet een. voortdurend gevaar voor



iedere democratische progressie en alleen reeds daarom krach-*-
tige maatregelen, tegen het Franco-regiefflt noodzakelijk en dus
gewettigd ?
10. Zoo ja, beschouwt de Minister dan zijn tot dusverre ge-
volgde gedragslijn niet met de sub 9 omschreven opvattiüng in

' "ff

Bij de mondelinge toelichting vergeleek de interpellant
legerleiding (Kruls-Helfrich) met den rebelleerenden generaal
franco , omdat* ook zij zich met politiek hebben willen bemoeien»'
Hij gewaagde van zijn voorkeur voor een eommuEBistisch Spanje
boveni e«n Franco-Spanxje,

De "Minister" legde er in zijni antwoord den nadruk op, dat de
regeeringsvorm vam %amje een nationale aangelegenheid is, waar-
over, gezien artikel 2 lid 7 van het Atlantic Charter, de bal-
ten! andsche mogendheden geea zeggingschap kiïnnen> uitoefenen. Hij
vroeg zich verder af, wat de interpellant bedoelde met de begrip
pen fascisme @n democratie. Tërvolgens verklaarde hij niet in
te zisaa., dat ^ranco een direct gevaar is voor de*, wereldvrede,
want dat er ook andere dictatoriaal geregeerde landen zijn en>
hij niet de man is om te geloqven,. dat al deze landen^ een di~
reet gevaar voor den vrede beteekenen. Vervolgens w^js# hij er
op, dat een internationale interventie opnieuw een burgeroorlog
in Spanje zou ontketenen en van dat volk weer zware offers zou
eisohen. Hij is niet voornemens zijn politiek ten aanzien van
Franco en de"regeering Llopis" te herzien, omdat hij niet vol-
komen op de hoogte is van de ware democratische samenstelling
der aoogenaamde ballingenre geering*

Interpellant Klinkenberg verklaart één, dat hij in een persoon-
lijk gesprek met Mr. Burger, die deel uitmaakt van de ^ederland-
sche vertegenwoordiging ter U..1*. O. mededeelingen kreeg [over de
motiveering van 's Ministers standpunt in deze zaak bij de be-
handeling voor den Yeiligheidsraad. Mr. Burger heeft daarbij ver-
klaard, dat de andere landen onze houding'conservatief•'hebben

*
t**4(Interpellant gaa* dan nog in op het onderscheid tusschen ge—

wensehteen ongewenschte revoluties. De revoluties, die vooraf-*-
gingen aan de. Fransche, Amerikaansche, Bussische en Spaansche
republieken achtthij geschiedkuaadig en economisch verantwoord,
hetgeen naar zijn overtuiging niet kan worden gezegd van. het
optreden van Napoleon, Mussolini, Hitler en Franco.

Bij de algemeene beschouwingen voeren ook nog enkele communis*
tische* af ge vaardigden" het woord. Marcus BAKKER de el & mede, dat
zijn jeugdorganisatie (de A.N. 3.V.) se f̂ .-}• een schrijven heeft
ontvangen van de "We rel d- Fe de r ati e voor de democratische Jeugd"
waarin wordt kennisgegeven, dat een negental jonge Spanjaarden
van. 15 tot 18 jaar momenteel in een gevangenis te Madrid op
huaa doodvonnis wachten. Deze mededeeling maakt* kennelijk ioidruik
op alle aanwezigen en met algemeene stemmen w^"rd)5 dan oolc be—
sloten een adres te richtem aan den Minister vam Bulten! andsche
Zaken, te ' s-Gravenhage, waarin wordt verzocht^deze zaak te doen
onderzoeken en bij het blijken van^jui sthei dTsTapp/en te onder--
nemen tot redding van deze jonge levens. Dit besluit wêrd^f met
applaus begroet. .̂.



Door tijdgebrek zöe* de voorzitter zich êteaa genoodzaakt de
verdere be schouwiHigeni over^het probleem Franco op te sehortem
tot de volgemde zitting ea dan. ook aam. e&n. comiquni sti sch* af ge-
vaardigde,* de gelegenheid te geven een en ander te citeeren
uit een werk van den .Sp aamschen communastischen schrijver La
Passionari, over de revolutie in. Spanje»

t,
De zitting w#rd# te 23 uur precies gesloten*

Tijdems de geheel e zitting was het^duldelijk, dat dit jeugd-
parlemeo-t door verschillende bek^aSide^radi caal- soci ali sti gche
en coroniuni stijiche person§n Z#!L gaan

" " ! " 1 "
de op de minder goede-olitieke ontwikkeling van de overige
p arl emeat si e den,
Het lijkt Bl^tr^van "belang ontbloot deze nieuwe jeugdactie met
nauwgeze^teéid, doch voorlooplg ontopvallend te blijven gade
slaa<^1?a.artoe dezerzijds de noodige stappenx zullen worden, ge

De eerstvolgende zitting zal plaats hebben, op 18 April a. s

l4rsOnalia van sprekers en béjettturslederc. vpSrgen inb€rf
uitvoerlge<rappii?rt over de^e^oeweginig, dr^fc voor ISTApr

egemoet gezien, ^

v e ra onden aaa: Hf d. u. V. D. te V^Sravenhage;
B. M. te.^irste rdam;
P._G>--Ce Amsterdam;

C. te Amsterdam*


