OD. No.b OQ

Zie ook:
Uit
Datum

Aan

T

\

Uit

In
Datum

Datum

In
Aan

Datum

Uit
Datum

In
Datum

Uit
Datum j Aap

In
Datun

•

^Q /
fƒ M

S/f

<&

C

/^.•i v

'*%*$

1

!D-

4<

^k'^.*195S

'C* SEP.195I ^ y
• h--«0 ;T;iWf

''
I
,^-NC .

j ap?. ftl

' 'Oo

*r\&tiP
,960.

T • *^— ^t
^y f/

»7 AÜfl .iw^

-

&*4 a t on 1151

f 6 K 'R.: 1958'
h
>7| *' '*~*"" t

r

»

2TAPF .1958

\n

CA ï««l 1158

&
?a

*•

2 8 N 9 Ï 1960
I
^ *•*

1 '*i!»'i '*"<•
itf^fctf

J 1/2 JAJ> .||

'

IS AN9

O D 6 00

J eugdp arl aa en t
Ansterda»
Haarlem

•

« t Gooi
Leiden
Utrecht
Den Haag

DOSSffiRNo.: 9.9
Uit
Datum

^ NAAM:
In

.

Aan
26/8/48 I

Datum

In

Uit
Datum

Aan

Datum

Uit

1$%g
>^0

K •)

W/fi

/7?
/

v^

%-rr

^

X^' ^

SEP.19&1
3ÜCT. 195

^üb ^

?2 Ot\ ^i
ff OCT »57

^

7^

21 APR, 1958
^ 2 8 Mf
.IMEUI^
if1§58
APB..1SD8

3_N0V.19i
T
AU6.1964

'i.

^irtsv. 1960

f apr. 1% j f

In

Datum | Aan Datum

l?vapr. b^

•^kMue. 964
m?

.

Uit
Datum

In
Aan

Datum

MINUTENBLAD
DOSSIER No
1.

17250 - '47

2? 600 i

NAAM:

JEUGDPARLEMENT

Aangelegd op verzoek van B-III.
'26/8/48, ACD-4.

19 December
^
ggp

3,25938.
tien.

& E H..B. l M»

l"v
Haarlems Jeugdparlemeïrfe* t^v\

ferbij heb ik do eer uwe Excellentie afschrift aan te bieden van een rapport met bijlagen
betrekking hebbende op het "Haarlems Jeugdparlement"
te Haarlem» naar de inhoud waarvan het mij veroorloofd aij te mogen verwijaen,
HBT HOOB) VAH ME GEHÏRALB
VEILIGHEtPSDIEMS1!)
namens ü.&zeé

2.Eode Miniater van Binnenlandse Zaken,
*»a,v,de HoogBdelGeatrenge Heet Mr .Mijnlief f»
J

*.j>-.q. R A T. E H H A & E.

J.G.Crabbendam»

JftJLJJLSJ
RAPPQRg.
Op I October 1947 werd in de Aula in het Kennemerlyoeum
te Bleemendaal op initiatief en onder leiding van Drre de Jong,
Bofe Lettobrandt en Keea van der Oord» leerlingen ran het Eennemer
lyoeum, een Bijeenkomst gehouden» welke werd bijgewoond door
plm. 200 jongeren (jongens en meisjes) in hoofdzaak leerlingen
van Middelbaar en Hoger Onderwijs»
5a enige bespreking werd overgegaan tot oprichting van
het Haarlems Jeugdparlement*
Ir werd een voorlopig bestuur gekoaen, bestaande uit t
1. Voorzitter
^MOTO IXQEIS OBB| DE JOKK
geboren te Haarlem* *'?"April 1930» van Nederlandse nationaliteit
studerend, ongehuwde aoon van MAIINUS DE JONG, geboren te Groenlo, 14 februari 1900 en LOÜISB MELLSMA>woiiendQ te Haarlem, van
Dortstraat 4&* die geïnspireerd1 door de epriohting van een Jeugd
parlement el derf het initiatief nam 09 ook in Haarlem tot oprichting van een dergelijk Parlement te geraken» Hij wordt door
de wnd* reetor van het Kennemerlyceum geschetst als een eerzuchtig persoon, met een goed ontwikkeld organisatietalent. Ook i»
hij Hoofdredacteur van de leerlingenkrant, die op het Lyceum
wordt verspreid.
Zijn vader ia leraar aan het Stedelijk Gymnasium te Haarlem. Hij
zowel als zijn vader worden geacht de beginselen van de Partij
van de Arbeid te zijn toegedaan en behoren, blijkene bekomen inlichtingen, niet tot enige extremistische groepering,
2. Seoretaris. JQHMS gPfffrgRISP .IffpMMi,
geboren te Haarlem, 23 April 1.930 , van Hederiandse nationaliteit,
studerend, ongehuwde zoon van JOHAHK GOTTLIEB iLEIBJtRMl^ , geboren te. Amsterdam, 31 Haart 1903 ®» MAEIA OORSTELIA SMI£f geboren
te Haarlem, 24 Januari l 907, wonende Akendametraat 4» Haarlem»
Hij is leerling van het Kennemerlyceum en komt voort uit
een net Christelijk gezin, dat de beginselen van de Partij van
de Arbeid is toegedaan.
3* Penningmeester.
j:i:EET ffUIlBMA* .
geboren te Haarlem, 26 Deöeaber ïföët Van Hederiandse nationaliteit, ongehuwde zoon van LAMBBRfüS ELLERUS ZUIUEMA, geboren te
Etten en Leur, 22 Maart 1095 en TRI3NTJE ZWEERS, geboren te Zwol
Ie, 8 Februari 1895» wonende de Marnixstraat 21 te Haarlem.
Hij is student te Delft en komt voort uit een net Christelijk gezin* Zijn politieke geaindheid is niet vastgesteld kunnen worden.
4.
P l R BBRH
.
geboren te Ommen, 15 Februari 192» van ederlandse nationaliteit, kracht ene Wet 1892, ongehuwde zoon van HERMAK KAKEL MABBHJS DBFARBS, geboren te Goroniö (Suriname) 26 Januari 1896 en
MARIA LIENA TAH DER HEIJBEH, geboren te Bandoeng,25 Februari
1891.
Blijkens de registers van het Bureau van Bevolking te
Haarlem, werd hij dp 24 Maart 1947 in Haarlem ingeschreven, komende uit Zandvoort en woont hij momenteel op kamers in perceel
Garenkokerskade 65 te Haarlem.
Hij is leerling van de H.B.S.A| bestuurslid van de sohoolontspanningsvereniging en valt op door netheid en oorrect optreden,
Zijn politieke overtuiging ie niet kunnen blijken, wel kan
als vaststaand worden aangenomen, dat hij geen communistische
- 2-

- asympathieën heeft. Hij la geen antl-milltairist maar staat "afwijzend tegenover oorlogsgeweld*4»
9*
'
PÏEglE ffffl BLAAÏÏWEir*
geboren te Amsterdam, 15 Deoember 1927» fan Hederlandse nationaliteit, is de ongehuwde zoon van HMDHIK JAGOBUS DEH BLAATJIEH,
geboren te Rotterdam,14 December 1896 en JANSJE HOUPST, geboren
te 'a-öravenhage,30 Maart 1890.
Blijkens de registersvan het Bureau van Bevolking t« Haarla
is hl;) sedert 27 September 1945 in die gemeente ingeschreven aan
het adres Yoorduinatraat 411 komende uit Amsterdam*
Hij is leerling van de H.B.5. en ie blijkens bekomen inliohtingen van de Directeur van de H.B,S. op politiek gebied volkomen betrouwbaar. Eij t zowel het gezin waar hij uit voortkomtt
aija de beginselen van de Partij van de Arbeid toegedaan»
geboren te Hilversum, lJ öéptember 3L^28, van Nederlandse nationaliteit, student, is de ongehuwde zoon van WILLEM LAKGEVELD»
geboren te Leiden, 2 Januari 1889 en MARIA HEHDRIKA VAK BEIJSEN» !
geboren te Haarlem, 23 Juni 1893 en woont te Haarlem,van Riebeeolfi
laan 13* Hij studeert te Amsterdam op de politieke en sociale
faculteit.
Hij, zowel als aijn vader aijn de beginselen van de Partij
van de Arbeid toegedaan*
7.
geboren te * s-Q-ravenhage, 4 Juli 1929, van Hederlandse nationaliteit, studerend, is de ongehuwde zoon van DIRK VERKIJK,geboren
te ' s-Gravenhage, 9 September 1904 en. ANTONETTE J OH ANNA SOPHlA
WIJK, geboren te 'e-Gravenhage, 19 Ooteber 1904,woont te Haarlea
fcaanenlaan 149*
Hij is lid van de "Vrije Jeugdbeweging"»
Zija vader is lid van de Partij van de Arbeid en werkzaam bij het
dagblad "Het Vrije Volk" te Amsterdam»
8,
VlQgai-BB tBOgHMDAAI.*
Hederland nationaliteit,is
geboren te Haarlem, 5 Mei 1927, van seaeriandse
de ongehuwde aoon van HERMAN U S JOHA1IITES GROENSNDAAL, geboren te
Haarlem, l Juni 1901 en CAROLMA MAEIA DOSKEB,geboren te Amsterdam, 14 Juni 1896, wonende te Haarlem, Bantamstraat 114*
9.
OQffllLlS LgEpffpft fIijKB%
geboren te Heemstede, 9April 1923, van Nederlandse nationaliteit, studerend, is de ongehuwde zoon van LEENDBR2 TIMMER,geborei
te Aikemade, 4 Ootober 1898 en JOCKË&TNA SCHRAVE» geboren te Apingedam,19 Juli, *899, wonende te Heemstede,Lieven de Eeylaan 3,
ij is lid van het Gereformeerde Jeugdverbond*
*0«
PBS VAI im QOBP.
wonende te Beverwijk, Hendrik Burgers straat 37.
vador is Hoofd van de Openbare Sohool aldaar»
BOK
wonende te Overveen.joan Mauritsplein 21*
Van de in dit rapport genoemde, te Haarlem woonachtige personen,
is bij do P.R,A., noch bij de Politie aldaar iets nadelige bekene
Het doel van het Jeugdparlement i» de apreekplaats te aijn waar
jongeren van 16 tot 25 jaar van alle richtingen en gezindten hun
mening over een bepaald onderwerp naar voren brengen*
Het stelt aioh op oen volstrekt neutrale basis en is geen bepaal*
de politieke riohting toegedaan,behandelt in. het beginstadium
bij voorkeur geen politieke onderwerpen maar meer onderwerpen
van sociale en culturele betekenis*
Het wil niet zoals het Jeugdparlement in Amsterdam, uiteen valle;

§
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in bepaalde politieke groeperingen, waart) i i elke stroming «en fractie in het Jeugdparlement vertegenwoordigt.
Van de ai j de van het A.ÏÏ.J.V. ie bijvoorbeeld getracht een vertegsa
woordiging in het Jeugdparlement opgenomen te krijgen,welke poging
eohter i» miUlukt, daar het voorlopig bestuur aioh hiertegen met
kracht heeft verzet,
XXL verband hiermede 10 door het bestuur bepaald» dat ten hoogste
30 leden van een bepaalde politieke groepering als lid van het Parlement kunnen worden toegelaten, Oft enige oontröle op da leden te
hebben, moeten deze een aanmöldijagaformuliar invullen»waarop ie
aangegeven tot welke politieke richting of Jeugdbeweging aiJ behoren. Voorzover bekend maken katholieken nog geen deel uit van
dit Jeugdparlement.
jOe aittingen van het £arlement dragen een openbaar karakter»
worden om de 14 dagen gehouden in de aula van het Kennemerlyoeum
te Bloemendaal en zijn ook toegankelijk voor niet-leden,
Hftewel de Jong voornoemd» de Voorzitter ie» kan voor elke
aitting oen andere Voorzitter door de leden worden gekozen.
Zn iedere Bijeenkomst wordt door de leden een onderwerp gekozen
ter behandeling in een later te houden bijeenkomst.
In de bijeenkomst wordt door een terzake kundige, op verzoek van
het bestuurt een inleiding gehouden over dat te voren bekend ge*
maakt onderwerp* Ha deze inleiding wordt over dit onderwerp door
de leden gedisousseerd*
Ben speoiale ter zitting samengestelde commissie neemt de In behandeling te nemen onderwerpen een maand Yan te voren in studie.
Deze oommissie atelt haar rapport sam*n» hetgeen ter vergadering
wordt voogedragen.
Be bedoeling is, dat elk lid van een gehouden aitting een verelag
krijgt* Toor wat de te bespreken onderwerpen betreftt ai| nog ver*
meld, dat» alhoewel de bestuursleden van mening waren de politiek
buiten beschouwing te moeten laten,er een zo grote mate van belangstelling voor dit onderwerp bestond» dat na bespreking in het
bestuur besloten werd, de reeds door de leden gekozen politieke
onderwerpen w behandelen*
Voorts ligt het in de bedoeling van het bestuur met elders opgerichte Jeugdparlementen| zowel in binnen- en buitenland*oentaot
op te nemen voor het uitwisselen van ideeën»
Haar van betrouwbare aijde werd medegedeeld,bestaat het
voorlopige bestuur beslist niet uit communisten,
fit een nader ingesteld onderzoek is nog het volgende gebleken.
Door de leraren van het Kennemerlyoeum wordt het Jeugdparlement aldaar, als volkomen onschuldig beschouwd en als een uiting
van het streven van de hedendaagse $eugd on over Verschillende onderwerpen hun mening te doen blieken»
Be aula van het Lyceum is voor het houden der zittingen beschikbaar gesteld tegen vergoeding van onkosten van verliohting en der»
gelijke*
In de tweede zitting van het Parlement»die plaats had op
15 Qotober 1947 werd het onderwerp het *Hilitair$sme* behandeld»
Oorspronkelijk aou dit onderwerp door Mr» van lijk uit Ben»
nebroek worden ingeleid* Daar desse echter op het laatste moment
verstek liet gaan, wat eerst op de aitting bekend werd,werd dit
onderwerp ingeleid door het aanweoige lidt
fpIJB OOMSgdBÊII DE _BQSBB8.«

geboren te Haarlem»30 Mei"1927* ^aa Nederlandse nationaliteit*
wonende te Bloemendaal,Kweekduinw«g 7, die fciöh als een fel-anti
militairist ontpopte*

*4 *

Deze ia een oud leerling van het Kennemerlyoeum en had reeds enige tijd geleden op een Mjeenkomst van «en debattingsolub van het
Lyceum, zijn standpunt tegenover het militairisme uiteengezet.
Blijkens bekomen inlichtingen is hij prinoipiftel dienstweigeraar op godsdienstige gronden en heeft hij 3V2 jaar mijnarbeid verkozen boven dienatname in enig militair verband*
Hadat het voor en tegen van het militairisme was besproken,
nam het Parlement bij het einde van de zitting met 62 tegen 25
stemmen een motie aan, waarin, het militairisme werd afgekeurd,
dooh waarin tevens werd uitgesproken,dat de burger aich niet kan
<£ mag onttrekken aan «ijn plichten tegenover de Staat»
Op 29 Ootober 1947 werd in de derde zitting van het Haarlem i
Jeugdparlement het probleem van de Duitse jeugd aan de orde gesteld,
Aanwezig waren plm.120 parlementsleden «n §0 toeschouwers,
Ha hot rapport van de studie oommissie, was vastgesteld,
dat men lij de beoordeling van da mentaliteit van de huidige
Duitse jeugd de door de eerste wereldoorlog ontstane mentaliteit
niet mooht verwaarlozen, hield Dr.P.J*Meertens uit Amsterdam,die
in de afgelopen zomer een reis door Duitsland maakte en in Hünohej
een Internationaal Jeugdoongrea bijwoonde een inleiding.
Hierin onderscheidde hij de Duitse jeugd in drie oatagorieftr
«en elite, die ernst wil maken met de fcpbouw van een demooratie,
de bunkerjeugd, die in geestelijk nihilisme ten onder gaat en de
grote middelmootf die wil werken, maar door de huidige moeilijkheden niet aan de slag kan komen en tot misdaad wordt gedwongen.
Ha het debat dat op de inleiding volgde, werd de wenselijk*
hoid uitgesproken, dat de Duits» jeugd geestelijk gesteund wordt
daar materiÜe steun vooralsnog tot de onmogelijkheden behoort.
Nadat Dr.lieertens nog had medegedeeld, dat ook in Duitsland
Jeugdparlementen waren opgericht,werd besloten contact met de
Duitse collega's op te nemen.
tenslotte aij nog vermeld, dat een dezer dagen ook te Hilversum een Jeugdparlement zal worden opgericht,waaraan de in dit
rapport genoemde Diok Verkijk en Piater den Blaauwen zullen mede*
werken»
f«n aanzien van de in dit rapport genoemde Mr* van Wijk zij vermeld, dat deze is genaamd JAK HEHDRIK VAN WIJK,geboren te Ameter*
dam*2 Juni 190?, van beroep advooaat en procureur,wonende te Ben»
aebroek.Bijweglaan 31, kantoor houdende te Haarlem, &ed«mpte Oud«
öraoht 116.Hij is voorzitter van de Vereniging "Nederland-Indone*
sii% afd* Haarlem en O*, lid van de Vereniging Ex.-pol.gevangenen. Hij staat bekend als anti-militairiet.

Verslag Haarlems Dagblad d. d, 24-11-* 47.
Toor de jeugd»
H«t Haarlease Jeugdparlemen-t hield een huishoudelijke
ting in hat Kenntmerlyoeum»
Ka de ope»ing Taxi de atttlng las de voorzitter ««a voorstel
van het bestuur voor, dat aïl« urn lopende onderworpen wilde
schorsen «a vervangen door h* t onderwerp *ISassa*»-jeugd%
Ue voorsitier zeide, dat té tot nu toe behandeld* onderwerpen
nog weinig productief resultaat hebben, Set bestuur oordeelde
daaroa hef onderwerp "Maesajeugd" , waarin opgenomen het plan
tot het vormen van een «stawaï voor de jeugd» t» langrijke*
dan de nu lopende onderwerpen»
Sa een heftig debat over het recht van het bestuur om alle
lopende onderwerpen te 0ohorsenfwQrd het voorstel met absolute meerderheid aangenomen»
Ben studie-oammissie aal het onderwerp "Massajeugd* bestude*
ren en het statuut voor da Jeugd on t werp en, welke op de zitting
26 Novembertoesproken «allen worden.
Verslag Haarlems Dagblad d»&»27*»U*'47*
Zitting van ^Teugdparlement eindigde met tumult,
50 leden van het Haarlemse Jeugdparlement gingen elkaar
Woensdagavond in 4e aula van het Eennemerlyoeum met argumenten te lijf over het probleem hoe de nood waarin de hedendaagse
jeugd verkaert, gelenigd kon. worden*
De verschillende opvattingen lagen vaak op meridiaanse lengte
van elkaar» Er waren er» die de maesejeugd, sagen als een aymptoon van de jtapitalifitlaohe aamenleving,waarin door de overheid door werkkampenfjeugdQiosoopenfsteun aan de jeugdbeweging en dergelijke veranderingen gebracht konden worden.
Br waren er, die van oordeel warent dat mem eerEt moest aoren, dat de jeugd «eer een geestelijk fundament kreeg «n dat
It noodaaköli^karwijö een Ohristelijke grondslag moeet sijn
en tenslotte waren er ook» die liever praotisoh bleven en ad*»
viseerden eerst waarborgen te bieden voor een betere toekomst
de# jeu^d*
Daartoe zou men het probleem van de volkshuisvesting Moeten
oplossen en behoorlijke arbeidsvoorwaarden echeppen*
Tri j algemeen was men het «r «ver eens, dat mm vooral moe a t
aien de massa.! eugd poraoonli^k te bereiken*
Bit werd helaas aanleiding tot een abrupt einde van de ver»
gadering. Ben militair stelde schertsend voor, dat het «feugd*
üarlement dan maar moest beginnen met op Zaterdagavond op de
/hoeken van de Grote Hout straat $ijn sienswióso bekend te maken»
Nadat het parlement uitgelachen wae, bleek de vcorsitter tamelijk verstoord en eiste 4*8** dat d« vorbreker van da *m«*
ssijn OXOUOÖB soa aanbieden, pok was er een aantal leden»dat
sich gostoton had aan do opmerking van deae apreker.dat het leger nu niet bepaald de aangewezen plaat» wan om de demoraliea*
tie van de jeugd tegen te gaan. Men kon de juiste «teer
meer vinden, waarop de vooraitter de ai t ting tot l©
verdaagde«

f

Verslag Haarlems Dagblad d.d. 14-11-H7.
8©Y«TB9MJïriE ES lE9f-©tJEQI»A*
Sitting van het Jeugdparlementa
Tachtig leden va» het Haarlemse lewgdparleiumt boten
Woensdagavond in de jtula van het Ktnnemerlyoeum vaet In
hit profclee» Rusland en Vïest-Eurppa.
Br was geen inleider, maar In voorzitter fan de BtudieoommiBBie, Wim Langeveld,lao een uitvoerig rapport ov»r dit
onderwerp voor,waarin ond*r meer werd vaatgeateld.dat het
"ijzeren gordijn" reeds door het Tsaristische Rusland gesmeed
werd. Volgens do testers* sooialisten wordt de pri^e dit. de
Sov4«t-»ïïnie voor de «eenomisohe groei moet "batalen, te hoog
geacht* De verwezenlijking van dese groei was bereikt» 20
atelde het rapport vast, omdat 4e arbeiders in de Sovjetunie
wisten waarvoor ze werkten. Be oriminelo rechtspraak in het
huidige Rusland» noemde epreker een voorbeeld roer het Weeten,
andersüijds kon hi^ zich niet verenigen mot de vervolging van
politieke tegenstandera. Ondank» het groter worden van 4«
kloof tassen Rusland «n hut Westen na de overwinning hoopte
an verwacht t a de ooaokisaie, dat Oost* en Weet-Buropa naar elkaar ton aouden groeien.
KSVEIfDISB DISGÏÏSSÏE.

De discussie werd al dadelijk met een motie van de vooraitter van de atudie~|emmiaai* geopend» het Jeugdparlwaent in
van mening» dat êe federalistisch f«3t -Europa óp soeialiatiaoha grondslag de Drug tussen Rusland on Amerika aal aoeten
vormen» Hiermede was de Jmuppel in het hoenderhokfwwat aJLdr*
k^vam de interrup+^eï wat is aocialisme? waarna bleektdat enk«le
leden de begrippen s ooi al isme en natlorialiaatie niet voldoende
onderaoheiden»
Weer ««n andere agenda in een voortreXftXiJlc bet oog, dat
het «Teugdparleiaent hier beaig wao een probleem te scheppen,
want dat de brug er al lang wae - in dé oorlog ontstaan * doch
een tegenstander was sceptischer en vroeg» BWat smilttü we aet
een brug bereiken»we moeten Mezen of dolen"* DO Jeugdige
parlmatariöra doken vervolgens onder in de vraag ot in de
sovjot»unie het individu inderdfiad wordt opgeofferd aan de
gemeensohap of niet. Eon vrouwelijk lid merkte op»dat h«t probleem eigenlijk niet in hét jeugdparlement thuishoort* dat
zioh met constructiever zaken» die dicht er bij huis liggen,.
kan beaig houden* Be meeste leden bleken dat met haar ee&« te
2ijn, want voor het aannemen van de motie bestond niet de minste animo* Woensdag 19-H-H7 komt het Jeugdparleraent in een
huishoudelijke vergaderins bijeen en de 26e aal men aioh in
de eerste helft van de zitting nogmaals met (militairisme) bezighouden $n in de tweede weer met Sovjet-Unie en

Verslag Haarlem» Dagblad d, d* 31-10- '47.
maant
Se e B tel i 3 ke eteun voor Duite e jeugd noodaakelljk.
Ha-t gaat goed met het Haarlems Jeugd parlement» Voor da dorde
Bitting, Woensdagavond in de aula van het Kenn*iaerlyoe\aatwaarop
fcat probleem der Duitse jeugd aan do orde werd gestald,waran
120 led«n tezamen gekomen en op de put&ieke tribune bevond en ssloh
50 toeschouwers. Een vergelijking met "de ïweede Kamer valt dua
ia dit opaioht wal aeer ten gunste van da jeugdige politioi uit.
Het rapport van do studie commissie stelde onder meer
tast, dat man l&j de beoordeling van da huidige Duitse Jeugd
de in- en door de eerste wereldoorlog ontstane mentaliteit niet
mocht verwaarlozen» Vervolgen» hield DrJSe«rtenfltdie .ia de Af»
gelopen zomer een reia door Duitsland maakte» ««K inleiding.
Ü4 ondarsoheidde de D^iitee JBugi in drie grote oategox-i^int
etn «lite, die ernst wil maken mat de opbouw van een demoorati»,
de bunkerjeugd»die in geestelijk nihilisme ten onder gaat ma dt
grote middelmoot,die wel wil werken, maar door de huidige moeilijkheden niet «au 4* slag ton komen -w tot miad&ad gedwongtm
wordt» Op desa inleiding volgde eon levendig debat,üat arastil.»
teerde In een motie, waarin I« weneeli^kheid werd uitgesproken,
dat Aa Duitse ^eugd pp allo mogelijke wij2en g«9gtftlil%;e geateund toost worden, Corroepondentie en uitwiaeoling werden alB
middelen daartoe aanbevolen»
Het Meten van materiele Btoun werd hoewel dt vergadering
het nut e? van in^g,ale ia de tegenwoordige omstandigheden on»
mogelijk, afgewezen.
Êan motiefdio een draatische denaaificatie van de Duitse
jeugd noodzakelijk adhtta» strandde op de val* klippen,die aan
dit probleem verbonden aijn.
Dr»?«J.Meertene deelde nog wede, dat ook in Duitsland
jeugdparlementen opgericht aijn»waarop da aanwezigen besloten
oontaot mat hun Duitse oollegals op te

Yerslag T*ij<* Wfr t, d*
BffMSE BUHKBMBtr&D Ï.BBF? TAS MXSBUD

Dr. Meert ene sprak roor Jeugdparlement.
D r. P. J. M e ert ens hield voor het Haarlemse Juegdparlement
op Woensdagavond jsijn derde leaing in het
Bij aprak over d* Duites jeugd. Alyorens hij met aijn inleiding
begon, braoht 4» studie^oommisnifTllet onderwerp van d* Duitse
eugd had bestudeerd, uiWo«xi« ranpogrt uit*. Xij gnf. »«n dul«ii jk beeld taxi do Duits» jeugd van h ad en.De Heer tteertena
l>eg«n met te vertellen^dat h.i^ deae zoaer iaftanoaeï3umm internationaal ;Jeu£docmgreB h«e£tfti^gewoond.Spreker maakte oaderaoiieid fu»Ben de hedendaagse jeugd in Duitsland «A die van voor
4* oorXog*
Yoor d» oorlog aamelij K ïeetond de Boi^U» Jeugd vrijwel
geheel uit aanhangers van het naai-regi«m»vooral door Af eenaijdihe propaganda. Hu eohter treft KOU *r groepen i» aan die wel
degelijk sohuld op aioh willen neaen in In d* toekomst iets fce~
tera willen opbouwen, aldus ipreker. De Duitae jeugd wenst aioh
niet meey met oorlog in te lat en, ai j wil «treven naar een f«t%^
Buropees hlok, iiaoluBief Duiteland, Ook de vredenbeweging vindt
ttt Duitsland aomentoel een goede bodem,aldug «preker* Bt hierboven Besproken «tromingen werden eohter vertegenwoordigd «eet
de agn» •lite*j«ugd. Er oeotaan ook andere Jeugdgroepen in
Duitslandfaldu» Dr.Heertenn, de ounkerjeugd» de jeugd in de
S,3,-kampen, beroofd van haar idealen, voor zover «f| die hadden.
De bunker Jeugd wordt tot mi «daad en zwart* handel gedreven «u In
leven te olijven»
Door bureaucratie «a materiaal~aohaarste kan aij ai«t aan
het werk. Over de hel« wereld siju momenteel 47*000*000 aensen
daklooB»waarvan Yty Duitsers zijn» Spreker deelde er op>dat
directe huif veel goed kan doen» betoogde dat het niet zijn
bedoeling was op het sentiment te werken» dooh enkel i» feiten
te laten aien» aoola ze zijn» Hulp i» noodaakelijk.ook uit
eigen belang, bealoot da H:«er Meert«na. Hierop ontwikkelde
aioh een levendig debat,waaruit tenslotte geconcludeerd werd,dat
het Haarlems Jeugdparlement aioh op het standpunt plaatst, dat
«ir in de eerste plaats geestelijke hulp op alle terrein geboden moet worden, daar aateriele hulp uiteraard roor «ma zee?
moeilijk, ja onmogelijk is.
»
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Verslag va» oprichting Jeugdparlement in het
«Be Waarheid» dd. 3~i(M47*
HAARLEMS JBUGDPARLBMSïlT OPGERICHÏ.

Statuten veelbelovend*

Haarlem. Op een door oiroa 150 Jongeren beaooht vergadering
werd Woensdagavond in de aula van het Kennermerlyaeum be*
sloten tot de oprichting vsm ««a Haarlems Jeugdparlement.
Be opriohtersvergadering leverde hot beste bewijs dat
aowal onder de werkend» .Jeugd al e onder de studerende jongeren de oproep van het bestuur grote weerklank gevonden
heeft» Ben ongekend enthousiasme kenmerkte 4e dueousnies
over de verschillende organisatorisohé kwesties* al e het
vaststellen van voorlopige statuten e.d, Deae statuten
doen veel goed verwachten» Uitdrukkelijk heeft men geen
onderscheid gemaakt tussen werkende en studerende Jeugd)
uitdrukkelijk ook wil men traohten moeilijkheden van socl
al e aard althans in het Jeugdparlement tt o verbruggen, terwijl men er tevens voor wil waken dat de breedst mogelijki
basis voor dit parlement behouden blijft.
ö e ven wij een kort overssioht van de genomen beslui»
ten waarbij voorop gesteld moet worden*dat deze besluiten
ook alweer een voorlopig karakter dragen, dam moeten wij
beginnen, mede te delen, dat het Jeugdparlement «m de 14
dagen bijeen aal komen*
Het parlement, ten hoogste bestaande uit 200 leden*
staat gedurende de vergaderingen onder een door de leden
telkens opnieuw gekozen voorzitter» Ben spesiale oommis»»
aie neemt de onderwerpen,dia in het parlement besproken
zullen wordenf een maand van tevoren in studie.
Dsae commissie stelt haar verslag samen en elk lid
ontvangt een exemplaar van dit veralag.Elk onderwerp
wordt 09 de zitting door een deskundige ingeleid*De zittingen, welk e openbaar aijn,werden gehouden in het Kennemer Lyoeum *s~avonds van half acht tot tien uur en aijn
voor eentoder toegankelijk.
Bij het vaststellen van het onderwerp,dat voor de
eerst volgende gittingen in studie genomen sou worden,
ontspon aioh al een debat tussen toekomstige leden van hel
parlement over het voorstel van het voorlopig bestuur om
ook een serie avonden te besteden aan de bespreking van
de onderwerpen» demooratie» liberalismet socialisme en
communisme. Enkelen wilden geen enkel politiek vraagstuk
behandeld aien, dooh met een overweldigende meerderheid
besloten de aanwezige jongeren dit wel te doen*
•
Ten behoeva van belangstellenden vermelden wij gaarne het seoretariaat van het Jeugdparlement* Bit is gevestigd bij de Hetr B .LeiVb randt, Akendamstraat 4, Haarl eis
Tel,24943*

Verslag van de oprichting Jeugdparlement» in hot dagblad
«Het Haarlems Dagblad" , I, t» >1Q-U7*
flSJSIBÖ TA»tfEUfcöPABÏ^ilEKI!DQOB &BBS3JDEIHJ

De meisjes en Jongens- bijna 200 in go tal - die gisterenavond in de aula van het Kennemerlyoeum te Qverveen bijeengekomen waren om de oprichtingsvergadering van het Haarlemse
Jeugd parlement bij %e wonen, bleken bij het debat, dat op de inleiding van het bestuurslid J5iok Kona volgde , ever eem flinke
dOBia parlementaire slagvaardigheid te beschikken,
"Het bestuur bestaat uit 12 leden" citeerde de voorzitter
uit de ontwerp-etatuten*
«Dat moet een oneven getal zijn", zei iemand met vereniginoervaring»
"11 of 13 ie zo raar", meende de voorsitter,
"Laten we er, em onae «maJ&ankelijkhaid te bewijzen, dertien van maken** stelde iemand onder grote hilariteit voor»
M Aangenomen" , rol tooit e de voorzitter Se djfcsouasie*
Er word levendig gidebatteerd over een reeka organisatorieohe
vraagstukken, waarbij duidelijk bleek, dat de jeugd met groot
enthouaiasae dit werk begon* Br waren er» die iedere» week
bijeen wilde komen, T^nk oa het huiswerk11 , zei da aan op de
katheder*
"Dan «tel ik voor» dat we de directeuren om mindert, ï begon een ander onder daverend applaus.
Ba in de aula aanweaige restoren en direoteuren glimlachten toegevelijk* Overigens bleek de meerderheid der par**
lementariere» voor een vergadering per twee weken te voelen.
Het punt j oontributie confronteerde de aanwezigen al
dadelijk met de aooials werkelijkheid. Hoe een oplossing te
vind en, waarbij en het eergevoel en de beurs van minder fortuin»
lijke leden ontzien werden?
Eesulaatï de eerste parle&entaire oomndBsie, die geboren
werd* Tussen aohool* en werkende jeugd bleken al spotdig b«langend-tegenstellingen te beetaan, maar werden door een spreker
met een breed gebaar terzijde gesohoven,
"Br is maar één jeugd"t verkondigde hij onder donderend
applaus.
tenslotte moest de keusse worden bepaald op een onder*
werpt dat over twee weken behandeld aal worden*
De suggesties flitsten op t gevangeniswezen, woning tekort ,j
jeugdpaxlement elders » jeugd en kunst, onderwijs vernieuwing, !
Jeugdbeweging en politiek*
Be meisjes en jongens werden er het tenslotte ever eens t
militairinme. Daarover aullen twee sprakeieover 14 dagen het
pro» en contra belichten»
Zo ie het Haarlemse jeugdparlement onder grote geestdrift
aijn werk begonnen*
We hebben niet de illusie, 20 zei de inleider bescheiden,
dat we met dit parlement alle maatschappelijke en culturele
problemen oplossen, maar we hopen* dat jongeren van allerlei
geaindten en opvattingen hier waardering zullen krijgen voor
eikaars overtuigingen* Dit streven is al belangrij k, wan t dan
zullen we bewezen hebben geen def ai tieten te zijn*

Teyslag Jsugdparlement In het "Vrije Tolk* d*d. 17*10*'47»
OV1E

Op de tweede zitting van het Jeugdparlement in het Kennemer»
lyceum te Haarlem Is het levendig, Keer levendig foegegaan»
Er ontwikkeld* zich een aardig debat tussen anti-mlll-tairistön en
pro-milltairiaten, een debat, waarin tenslotte zelfs BoatojewakiVs
•flsJuÜjjLJML Boete" ala bewijsmateriaal" t er tafel* werd ge"braoht. Verder
was er neuee notie en werd een der spreke re, die tol ten de orde ging,
de voor alt t er onderD roken. Kortom het was allemaal net echt*
Het betekende aanv^ualefclijk wel een teleur s telling» dat de aan*
gekondlgde spreker van deze aitting, Mr, van Wijk, op het laatste
moment «a« -kerhinderd. In al j» plaats «prak nu ««n leerling van de
Toneelschool, fob de Bordes over het onderwerp anti-mllltairisme.
E» hij deed het uitstekend, Slet alleen, dat zijn voordracht reeds
tot luisteren dwong, maar voor alles wiat de inhoud van aljn b e»
toog 4e jeugdige toehoorders te boelen* Hij begon al direct met een
opmerking» die eigenlijk uit de koptelefoons van Lake~Suooess zou
moeten komen s '"De mensen dienen te leven ala wereldburgers en niet
ala »taat0burgera,aaal9 op het Ogenblik helaas het geval ia," En
verderi "Wij moeten^aelf denken en niet aan de Staat overlaten dit
voor ons te doen.* Spreker ontpopte »l<sh hierna ala fel<*anti-mlli«
talrlst em gaf als zijn mening te kennen, dat de plicht als ment
boren de plicht van het uniform »oet worden gesteld* Teel arbeid,
geld en deviezen, aldus spreker «worden besteed aan een destructief
doelt de opbouw van een leger. Pe Staat eist van de burger door mlé>
del van de doden Iets te krijgen en m*i« hebben burgers het re oh t
dit t* weigeren. "Ik vraag mij af »*»o besloot De Bordes, «of hier aan
de vaderlandsliefde niet een idiote eis wordt gesteld»"
Aan het applaus te horen, werd dit standpunt door een "$jurle<~
mentalre" meerderheid gedeeld, maart nadat er tien minuten was ge»
sohorst voor het nuttigen van limonade, kwamen de tongen,/los. Satuurl ij k bleken alle sprekers tegen het militairisme, maar» zo
redeneerden ai j, zolang er nog landen aljn, die de agressie veraf*
goden, kunnen de vredelievende volken niet tot ontwapening overgaan,
Br moet dus een gewapende macht blijven bestaan en derhalve
Is het noodzakelijk, dat de burger sijn diens tplioht vervult«Elj
kan echter op andere wij&e 3 o veel mogelijk helpen de oorlog te
vermijden.
tenslotte nam het Jeugdparlement me|^ 05*25 stemmen een motie
aan, waarin het ant i-militairisme werd afgekeurd lm deze 2 in, dat ds
burger zich niet kan of mag onttrekken aan Sijn pllc$f%«n tegenover..
de Staat*

oppositie

7«r»lag BagDlad »D« Klaarheid" d
SPRAKEN OVER JOHCEREN. . . . . .

Vijfde ilttinfi van het
Haarlem,- D» vijfde aitting ran het Haarlems
««Ut aldus de agenda, benut worden om ««a agn* Statuut voor
d» "massajeugd11 te teaprokon* Een statuut - t«nminate a«t
ontwerp er Tam « wa» er niet. De gevormd* studie-, oommiseie
had haar taak nog niet geëindigd, Enktle leden stelden echter
Toorat«llan ter di»ou8Bi«.
Bi«. £»nnolijk rekenden enige
ment sleden aioh niet tot d« "jteBsaJexigd", doch plaatsen aioh
«T r«r boven. Zo hadden natuurlijk het Iseete voor met d«
Hederlandat 4«ugd» di« volgeae h«n gedemoraliceerd, losgeslagen en atuurlooa wae» Doae Qat»gorie stelde zich ook op
het standpunt dat een oplosaing Tam 40 moeilijkheden van de
maa sa Jeugd eleohta mogelijk wan in Christelijke riohting,dwa«
dat 4* regering in overleg aei alle kerkelijke groepen een
plan moet ontwerpen tot het otiohten van een jeugdcentra en
werkkampen op Christelijke grond B lag. Ben andere opvatting had
het parlementlid, Joop Wolff.
De maoaajeugd» «9 aei hi^f ia niet gedemoralisaerd.ZiJ verkeerk In eleohte omstandighedeni al3 heeft geen peropeotief ,
Het perepeotief van ««a jongen van 20 jaar ia* dat hij tegen
zijn zin naar Indoneei» kan gaan. Toor de oorlog werd or ook
over gedemoraliseerde jeugd gesproken. Toen warden daarmee \>e~
doeld duiaenden arbeidere, Jongena «n a«i«|«tv maar deae jeugd
heeft in de bezetting beweaen,wat Bij waard i*. In de «takingen tegen de Jodenvervolging heeft ai j getoond te begrijpen
waar het m ging* Ook w, getuigt de arbeid ere Jeugd van een geaonde vil* D* Jeugd» taking H| de Turaao-fabrieken IA Amsterdam werd niet gevoerd door gedeitoralioeerde Jongeren,aaar
door jongeren die perspectief willen hebben. Be taak van het
Jeugdparlemant wae z.i. te traohten ieta t* doen voor de Jeugd
en niet slechts praten ever de jeugd". Constructief moet «ir
gewerkt worden!"
Aan het «lot van ét avond toonde een der leden in een betoog,
dat veel opschudding veroorzaakte, aan, heea»er het huidige
Hederlandse leger een bron io van demoralisatie.De vergadering werd omstreeks 10.00 uur tot over a weken verdaagd»

VERSLAS HAARLEMS DAGBLAD d.d,17-10-'47.
HAARLEM3 JEUGDPARLEMENT SEESff MOTIE AAR, IBLEIDIRG £M BEBAf
OVBE "KlilfAXBXSilS* &BTO SfOf fOOE TOSBBDE KBBS*

Ba aar dagen w«rd in het Kennemerlyaeusi aan nieuwe mlttlng
gehouden vaai nat Haarlema Jeugdparlement. Onder presidium fan
Orr« d» Jong hebben de 90 leden zioh besig gehouden nat nat onderworp "milltairisme11 „
Al had de inl«ld«r. Mr.ïï.J.v.Wi;JkfYerste}c laten gaan «n al
leverde da zitting sleohta een motie op» die naar de mening van
enige leden "een open deur intrapte" er waren niettemin symptonen
tf oTer, die aantonen dat hier «en voor de Haarlemse ^eugd belangrijk experiment plaats Yonit,
Het debet verliep eo&» onzeker «a dwaalde vaak wat af - waareohi^nli^k door het gebrek aan «en bepaalde "parlementaire" prooedure» die eohter wal. groeien s«l - maar het bleek» da t de jongelieden» die over het algemeen slechte een diepgaande kennis van lichtzinnige zaken wordt toegeschreven»wel degelijk ov«r verschillende
problemen diep hebben nagedaoht «n.«ome nat verra»aande scherpe
conclusies nit da bue kwaaien.
Mr»H,J.van Vi^k werd vervangen door Tob de Bordea,die een
!
zeer vlot au bezield betoog hield,waarin hij uiteenzette,dat man hal
recht heeft te weigeren, wanneer de Staat eist, dat men «m aijnent«11 immorele dingen «au verrichten» a»t andere woorden»dat aan per»
aoenlijke overtuiging» gebaseerd op het geweten»in deze kwestie
sterker moet ai j n dan da blinde gehooraaamheid aam 4* Staat.
Niet iedereen hoeft anti-ailitairiet te zijn» aldua dit bt- |
toog» «aar iadereen dia het ie» mtet da mogelijkheid worden gelaten
zijn gewetan geen geweld aan te doen.
Saneinde een onpartijdige baeig voor het debat ta aoheppen»
aatta ft* vaoraitter da vergadering enige ailitairiBtieohe argumenten voö r, althans argument en, die «Ouden pleiten voer da instandhouding van militaire aaohtaorganen» $3.~ daar aijn oa noodaaak tat
landsverdediging «% Aa beaoheraing van da vrede tegen agre«aiev«
staten.
Toen da gelegenheid tot debat werd geopend,kwamen van links
en rachta de opmerkingen ld*» Er werd gezegd»dat de tegenstelling
wat al t» eimpel gesteld waa en dat het opnemen der waf «man onder
bepaalde omstandigheden "verzetsbeweging" tooh wel gerechtvaardigd
genoemd kon worden,
' Ba inleider aeide naar aanleiding hiervan» dat »«n d* mensen
eigenlijk kan verdelen lm Heden dia geen mllltalrist en lieden,
die anti«ailitairist aijn»
f««r da eerste Kijn het da ometandigheden dl* bepalend zijn»
voor de laatate het karakter fan het veraet.
Dit leidde tot aam motie van da voorzitter,die het eerste
daal van deae opmerking de verdeling niet militairieten au antimilitairisten voor de menaheid in kat alleen en da leden van- het
Jeugdparlement In het bijzonder bevestigd wilde aien.Dese aotie
werd met 63 atommen ree; en 25 tegen aangenomen. De tegenstemmers
waren van oordeel, dat deae motie aan open deur intrapte,dooh de
voorzitter merkte op, dat man zich niet op dit niat-ailitairist
Klin wal daglijk diende ta bezinnen.* Ban dar Jeugdige parlement»leden waa van oordeel»dat da meneen immer tat nat kwade geneigd
aijn » dat alle beait door tod gegeven la en beschermd dient i*
worden on dat deae twee aaken zeker nat instandhouden van aan

- a ->'

|tft* aoodssaïeli^k maken, Inluider ««74 ook *irv»Hat dut
Üj* persoonlijke OT«rtuiglng hoge? sloeg San fett geaeeneohap»i» oasu h«t Staataljelang»
Kogmaala betoogde de Inleidar, dat het geloof «n het gew«t0ïi
Inderdaad ^«Ten p gifc<»0rssaaah»id aan de Staal staan,
Rtt gtaohiipuit werd dut tiel; al of niet gtr»oh-feraajrdigd aijn
van dea« opvatting* Sin aoti* lUeromtrent atond tw««iaal op h«t
piin-fe «» aan d» vtrgad«rtng Toorgel«gd f o word «n .doch «ij kwaa
'Hifi in st«inmlngtft«ng*«len b«Blot«n werd 4* aitrting tf r«rdag«n
«n d» disoueöi» «v«r 4é«t kw«8tie tot nader« aankondiging aan t*
houden "om «r nog earva OT«T »a t* denken11» Op tf Oototer koat het
parlement weer in aitting l»i^ö«a, Di-.MaertenB zal dan «en inleiding houden orer het probleem ran de Buitue
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Op ^^&jjijÜUjf^£A£> werd in de Aula in het Kennemerlyceum te Bloemendaal op inxtiatSrenonder leiding van Orre de Jong, Bob Leibbrandt en
Kees van der Oord, leerlingen van het Kennemer'Lyceum, een bijeenkomst
gehouden, welke Werd bijgewoond door pi.m. 200 jongeren (jongens
en meisjes) in hoofdzaak leerlingen van Middelbaar en Hoger Onderwijs.
Na enige bespreking werd overgegaan tot^pprienting van het Haarlems
Er werd een voorlopig bestuur gekoawa^.^bestaande uit: .
Vooraitter
.ARNOÜD FLORIS ORRE CPB JO
geboren te Haarlem, 19 April 1930, van JMe'deM&nfise nationaliteit," stu. jrend, ongehuwde aoon van HARINUS DE JONG/, geboren te Groenlo* 14 FebruKMfferi 1900 en LOUISE'MELLEMA, wonende ie Haarlem, van Dortstraat 42, diegin-j
spireerd dóór de oprichting van een Jeugdparlement elders, het initiatief j
nam om ook in Haarlem tot oprichting;van 'een dergelijk Parlement te geraken. Hij wordt door de wnd.rector van het Kennemerlyceum geschetst als
een eerzuchtig persoon,.met een goed ontwikkeld organisatietalent. Ook
is hij Hoofdredacteur van de leerlingenkrant, die op het Lyceum wordt
) verspreid»
'
^A^^L,
Zijn vader is leraar aan het Stedelijk Gymnasium ^jSxer, Hij zowel als
* zijn vader worden geacht de beginselen van de Partij van de Arbeid te
zijn toegedaan en behoren, blijkens bekomen inlichtingen niet tot enige
extremistische groepering.
Secretaris.
7 JOHANN GOMgRIED
;ëboren te Haarlem, 23 April 1930, van" IQ'eil'ël'TanTlse nationaliteit, studeid, ongehuwde zoon van JOHANN GOTILIE3B LEIBBRANDT, geboren te Amsterdam
Maart '1903 en MAEÏA COHiTïïLIA 'SMIT, geboren te Haarlem 24 Januari 1907,
'wonende Akendamstraat 4
Hij is leerling 'van het Kennemerlyceum en komt voort uit ee.n net
Christelijk gezin, dat de beginselen van de Partij van de Arbeid is toegePenningmeester
BERT
ogeboren te Haarlem, 26 December 1'^fBf"^^ Nederlandse nationaliteit, ongehuwde soon van LAMBÏÏRTUS ÏÏLLERUS ZUIDBMA, geboren te Etten en Leur, 22
Maart 1895 en TRIJNTJE ZWEERS, gebore'n te Zwolle, 8 Pebruar.i 1895, wonende Marnixstraat 21 alhi-gr»^, /c, ^L_
Hij is student te Delft en komt voort uit een net Christelijk gezin.
Zijn politieke gezindheid is niet vastgesteld^ kunnen worden.
4.JCNI/0"
' *
PETER
eboren té Ommen, 15
-1-9291 VSn j.»cu.ïjxa.eiJ~»-u.o«s iACHiJ.uiiö,-'--Lli';j.u,
ens Wet 1892, ongehuwde zoon van HERMAN KAREL M.ARIUS DEPARES, geboren te
oronie (Suriname) 26 Januari 1896 en MARIA LIENA VAN DER HEIJDEN, geboren
te Bandoeng, 25 Februari 1891.
Blijkens de registers.vanhet Bureau,van Bevolking te Haarlem, werd
hij op 24 Maart 1947 in d e s&*~ffi&oïïK t e ingeschreven, komende uit Zandvoort
en«woont hij momenteel op kamers in'perceel Garenkokerskade 65£ A*-~*~~~,
Hij is leerling van de H.B.S. A; be'stuuralid van de schoolontspanning
vereniging en valt o;p door netheid en correct optreden.
Zijn politieke overtuiging is niet kunnen blijken, wel kan als vaststaand worden aangenomen, dat hij geen communistische sympathieën heeft.
Hijvis geen ant i-militair is t maar, J^sJ^ata-fcfisaJ zend tegenover oorlogsgeweld'
PIETERCDEN " -=«*
boren te .Amsterdam 15 Dexsember
em OTTderlandse nationaliteit,
s de ongehuwde zoon van HENDRIK JACOBTJS DEN BLAAUWÊN, geboren te RotterÉdam 14 December* 1896 en JANSJE HOÜPST, geboren te 's-Gravenhage, 30 Maart

* Blijkens de registers van het bureau van bevolking te Haarlem is hij

sedert 27 September 1945 in d-esfi gemeente ingeschreven aan het adres
Voorduinstraat 41» komende uit Amsterdam.
•
Hij is leerling van de H.B.S. B aUaieaf en is blijkens bekomen inlichtingen van de Directeur van de H.B.S. op politiek gebied voltomen
betrouwbaar. Hij, zowel liet gezin waar hij uit voortkomt, zijn de beginselen van de Partij van de .-Arbeid toegedaan.
6.
"
C geboren te Hilversum, 13 S e ptber^TP^gQ-v'^yg^ Nederlandse nationaliteit,
«J student, is de ongehuwde zoon van FILLEM LANG-T3VEU?, geboren te Leiden,
f 2 Januari 188,9 en MARIA HENDRIK A VAN BEUNEN, geboren te Haarlem 23
Juni 1893 en woont te Haarlem, van Riebeecklaan 13. Hij studeert te
Amsterdam op de politieke en sociale faculteit.
Hij, aowel als zijn vader zijn de beginselen van de Partij van de
.Arbeid toegedaan,
7»
'
geboren
te 's-Gravenhage,
4 Juli lyzy, van Nederlandse nationaliteit,
studerend, is de ongehuwde zoon van DIRK VERKIJK, geboren te"'s-Gravenhage 9 September 1904 en. ANTONETTA JOHANNA SOPHIA VTJIJK, geboren, te
;'s-Gravenhage, 19 October 1904, woont te Haarlem, Zaanenlaan. 149.
Hij is lid van de "Vrije Jeugdbeweging".
Zijn vader is lid van de Partij van de'Arbeid en werkzaam bij"het dagblad "Het Vrije Volk" te Amsterdam,

8.

• viCTQiR CTOENENDAA:

geboren te Haarlem, 5 .Mei 1927, van^i^OTfe!Bli^ïSge nationaliteit, is de/•(i ya4 ongehuwde zoon van HERMaNUS JOHANNES GROBNENDAAL, geboren te Haarlem,1
L ™Vjl Juni 1901 en CAROLINA MARIA DONKER, .geboren te Amsterdam, 14 Juni
1896, wonende te Haarlem, Bantamstraat 11
i//Hii&9.

CORNELIS LEENDER3?

ffHlr geboren te Heemstede, 9 April 1928, van Nederlandse nationaliteit,"
studerend, is de ongehuwde zoon van LEENDERT TIMMER, geboren te Xlkemade
4 October 1898^en JOCHEMINA SCHRAVE, geboren te Appingedam, 19'Juli 1899,
wonende te Heemstede, Lieven do Keylaan 3
Hij is lid van het G-ereformeer

KEES <STAg. DER

wonende te Beverwijk, Hendrik Bur*gWBfltTSÜT 37.
Zijn vader is Hoofd van de OpenbareSchool aldaar.
^wonende te Overveen, Joan Maur±tsplèTn 23•
•
Van de in dit rapport genoemde, te .Haarlem woonachtige personen, is
bij de P.R.A. noch bij de Politie stffiffap- iets nadelige bekend.
Het doel van het Jeugdparlement is de spre*ekplaats te sijn wa^r jongeren
van 16 tot 25 jaar van alle richtingen en gezindten hun mening over een
bepaald-onderwerp naar voren kunnen brengen.
'^ ^
Het stelt zich op een volstrekt neutrale basis en is geen bepaalde* *- '
politieke richting toegedaan, "behandelt! l'l "Hét beginstadium bij voorkeur
geen politieke onderwerpen maar meer onderwerpen van Sociale en culturele
betekenis.
Het wil niet zoals het J^ugdpar]^mpr)ijijjji^Ji£igj^T'^amJ uiteen vallen in
.gjaêPiifëeiL»- waarbij elke "sTr^mïirg"~-^mr™fTa'*6':BTe" in het
Jeugdparlement vertegenwoordigt.
Van d-e zijde van het^A.N.J.V^ is bijvoorbeeld getracht een vertegenwoordiging in het Jeugdparlement opgenomen 1;e krijgen, welke poging echter is
mislukt daar iiet voorlopig bestuur, aich hiertegen met kracht heeft vermei.
In verband hiermede is door het bestuur bepaald, dat ten'hoogste 30 leden
van een bepaalde politieke groepering als 114 van het Parlement- kunnen
worden toegelaten. Om enige- controle op de leden te hebben moeten deae
een aanmeldingsformulier invullen, waarog is aangegeven tot welke !
politieke richting of jeugdbeweging zij b°ehoren. Voorzover bekend maken
Vp-fc'hrn-jpV.aM nog geen deel uit van dit Jeugdparlement.
- De zittingen van het Parlement dragen een openbaar karakter,
worden om de 14 dagen gehouden in de aula van het Kennemerlyceum te
Bloemendaal en zijn ook toegankelijk voor niet leden.
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comml»'S4.%u'èt'e'lt Mtó1 ï-'a^for^b" %amen^>h5i*gfeen tearï visi-gaderimg wordt
voorgedragen,
l)e bé^clG>ëi.':|.ng i-s, Ssf^^JH^^iJ^Jvan eiiKEsgfeh^uden 2ifffc%iBg.-een veralag
¥oör ^w-at1 de-1söii1sW@p^^|te^^^^arpfejb^reft'>' zi-^iiog, ve^ïseld, dat,
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arét elders opgerichte
MJanen,--'^if'%w4t»riï!feïid!, 'ètontaet^op te nemen
zijde werd medegedeeld,

ond'èraöë^Ê i@ nog het volgende
•iie"t XwanwmeKi^yewittr wordlr hret" J-eugd^arlement alona«shuldig beaöÏLeufld en als een uiting van. het
de hedendaagse jeugd o^ ©.ver verschillende onderwerpen hurat
1j^ doen blijken»
van het lyoeum is voor het h@uden der aititingen be»i?hikb^ftr
De
gestei-d tegen vergoeding van ^n^ogteH van verlichting en dérg§iijk«f
In $& tweede zitting van het;3iirlement, die plaats had
19-17 wl*rd het onderwerp het T"MM-taériamë" behandeld,
Oorspronkelijk zou dit onderwWp 'io0r Mr. van Wijk uit
worden ingeleid. Daar deae echter op het laatste moment verstek liet
gaan, wat «*^t op d© zitting bekend werd, werd dit ondtrwerp ingeleid Coor het aanwezige lid:
ÜOBIE GOSSffANJIJyiDE B01
geborei| te Haarlem, 30 lei 19277 yan^e'dlëflandse nationaliteit,
te Bl^ëmtndaal, Kweekduin^eg 7» die aich als een fel
,-*!ƒ. •

iö'eea oud leerling van het Kennemerlyc
©n had reeds «pÉig$ tijé
0f een bijeenkomst van een
van het I^Q'^fm,
ziljn stsim^'ant tegenover het militairisme
Blijteew b©kom«n inliohtingen ia hij _
godsdienstige gronde^, en heeft Hij 3& jaar' "fii'pfi
dienstaia»ê;"-$a ©aig militair ver¥and.
n van M$ militair^^
besprek^ ma^,ee^"
;e;i^de van de fitting mö* ife^V)^1 25 g
aan, w^l|^p'^e-fe;,militairi«me werd aifgw*uS«»' cloah.
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i uitgöspi^$j»*y4at de burgftf x±®&!fy.&êfc kan. of mag
|;plichten t$^H|t^ir de Staal.
2f Oeiober^^^i^ ^®'rd in dé 5 -derde aitting, van
-"-—-••: het pr^Cffijm van de Buitee- jeug^l 'aal^. Ie
waren + !&© parlements-ledeïii" en 50
rapport va» de studie pcomm4,@'eie, Wöt «liststelde,
$f.eling vam éé mentaliteit véït de Mmi'digMi
©ntstane mentaliteit niet
.it Amiste-rdam, die in
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bijwoonde een inleiding.
Hierin, onderscheidde hij de Duitse jeugd in drie categorieën;
een elite, die ernst wil maken met de opbouw van een democratie;
de bunkerjeugd, die in geestelijk nihilisme ten ondergaat en de
grote, middenmoot, die wil werken, maar door de huidige moeilijkheden niet aan de slag kan komen en tot misdaad wordt gedwongen.
Na het,debat dat op de inleiding volgde, werd de wenselijkheid
uitgesproken, dat de Duitse jeugd geestelijk gesteund wordt
daar materiële steun vooraleno& tot <*e onmogelijkheden behoort.
. Nadat Dr.:.Meer,tens nog had medegedeeld, dat ook in Duitsland
JeUêdpaxl:ementen,waren opgericht, werd besloten contact met de
Duitse collega's pp te njemen.
, ;3?ezislo.tte; zij nog vermeld,wdat een dezer .dagen ook te Hilversum
.een: Jeugd parlement gal .worden ;0pgerioii£.* waaraan "dé Tn dT-£~?a~pport
rgienoemde ,l)ick VerÖLjk'"e^pPièter'..den; Blaauwen zullen medewerken.
Ten-aanzisn van de; in dit rappor t genoemde J'Ir. van Wijk zij vermeld,
|rdat'deze, is :genaamd . J;iHHBjNDSIK VAlf; WtIJK, geboren te Amsterdam, -•"
2 Juni .1907., van beroe;p advocaat en procureur, wonende te Bennebroek, Bijweglaan 31, kantoorhoudende te Haarlem, Gedempte Oude
&racht 116,-.Hij is voorzitter vtan.de Vereniging "NederlandIrïdonesië",, afd.. Haarlem en O:,;, lid van de. Vereniging ïïx
gevangenen. Hij staat bekend als :anti-militairist.

Versla g vma oprichting Jeugdpsxlemsat in het dagblad
«De Waarheid" d.d, 3*10-» 47.
3 JSÏÏGBPARLSMKHf
Statuten va

Haarlem- Op ee» door circa 150 joagersa bezochte vargadsring
werd Woensdagavond ia de aula vaa Set Senaeaasrlycsum ba»
sloten tot d© oprichting vea yen Haarlems Jeugdparleawmt,
Be ©priohterevsrg ader ing leverde het bast® bewijs dat 30w®l ond^r de werkend© jeugd als oader de studerende jongeren de oproep vaa het bestuur grot© we 3 r klank gavoaden
heeft» Een ongekend enthousiasme kenmerkte de disous,;iee
over de vereobilieade orgaaisatiriscae kwesties» als liet
vastatellön vaa voorlopigs etatmtea e. d. Deze atatutan
doea vsel goede vsrwachtea. Uitdrukkelijk hè af t msa §3 sa
oaderaoheld gemaakt tusaea warkead© sa stiadereade jeugd;
uitdrukkelijk ook wil mea trschtea moeilijkhsdaa vaa sooiala aard althaas ia het jsugdparlemsmt t« overbrug ©a, tar
wijl isaa er teveas voor wil wakea dat de breedst mogslijka
basfce voor dit parlem@at bshoudea /bAijift.
Gtevea wij e ;n kort overaicht vaa ds "goaomsa besluiten
waarbij voorop gesteld moet worden, dat d® as beslui te a
ook alweer eea voorlopig karakter dragsa, daa aioetea wij
bagiaaaa* mede te delea» dat het jeugdparlesseat om de 14
dag® a bljaea zal kora^a»
Het parlement» tea hoogste bastaaad© uit 200 ledea .
Sta t geüuread® ds vergade riagea oader eea door de leden
tsl&eas opaisuvv Ite-kéazea voorzitter* Se a speciale commissie aeeait de oad»rwsrpsöf die ia b© t parlomeat besprokea zulle a worden, eea ma; ad vaa te voren ia studie.
Dttze commissie atelt haar verslag samea ea elk lid
oatvaagt aea exemplaar *aa dit verslag, Sik oaderwerp
wordt op de ^ittiag door osa deekuadige iageleid. De sittAagea welks opeabaar 2ija t wordea gahoudea ia hat Kenne»
mer lyoeum 's-avoada v@a half aoht tot tiea uur ea zi$n
voor ®eo ieder toegaakelijk,
Bij het vaststallsa vaa het onderwerp* dat voor de aors
volgeade zittiagea ia ^at studie geaomea sou worden ontspoa zich al aea debat tusaea toekomstige ledea vsta ligt
parlesioa t over het voorstel vaa hat voorlopig bestuiir oa
ook 3 a serie avoadea te bestedea aea d® bespreking vaa
de oadsrwerpsai de.mooratoaf liberalisiae , soclalisaie en
ooiBïBuaisiJae.Bakelea wildea geen eakel politiek vraagstuk
behaadeld siea, doch .met sea overwMigeade mserdarheid
/ besloten dit baslotea de aaawesigea jogerea/te doea»
wel
Tea behoeve vaa belaagstollendea vermeldsa wij gaarne h
het aaoretariaat vaa het jsugdpsrlemeat» JDit ia gevestigd
bij de Hevr B* Leibbraadt» Akaadamstraat 4 f Haarlem, ïel«
24945,

van d« oprichting rf «ugo parlement in faet dagblad *I0t

Be meisje» éa ön«0a«- bi jas ]20ü in getal- die giateia te ao*X« vak •JiW-Kvtia^ïfeXy'dflfóif 't*. Orerreen
waren ott a» O]5riohting3r0rga<59ring va a
^«ogt^arl ««ilsiit 1»t J t é waa«ia , ¥iekas b 13
toet d«rt>sit, dal op de iaili^jtVlqg raa bof be'etaarsltd Piok
Eo na volgde» over een fllöke dosis pö^lsméötalrö slagvaardigheid 1 9 "besohikkaa,
" Iet Bestuur Bestaat alt 12 ledea" citeerde de voor zitter alt de ontwerp- etatatea.
" %t noet een ©aevea getal «i^n*, zei iemand mat v er
enigiags ervaring.
11 of 13 ie zo raar, aeeade de voorsltter*
11 ^atea we er , om onze onafhankelijkheid te bewijaen, derttien van maken", stelde iemand onder grote
hilariteit voor.
* A eng e nomen" , voltooide de voorzitter de disoueai e
Ir werd levendig gedebatteerd over safe reek» organisatorische vraagstukken, waarbij duidelijk bleek, dat de
jeugd Met groot enthousiasme dit werk begoa. ir warea
er, die iederea week bijeea wilde komen. "Denk om het
huiswerk" , zei de man op de katheder,
"Dan stel ik voor, dat we de directeuren om minder* %
begon een ander onder daverend applaoc»
üe ia de aula aanwezige reotoren en directeuren glimlachten toegavelijk. overigens bleek de meerderheid der
parlemeatariera» voor eea vergadering per twee wekea fc
voelea,
•at pont : contlbutie confronteerde de aanwezigen al
dadelijk met de sooiale werkelijkheid* ioe een oplossiag te vinden, waarbij ea het eergevoel ea de beors
van minder fortuinlijke leden ontziea werdea?.
Beealta t: de eerste parlementaire aomraissie, dié
geboren werd» Tussen school * ea werkende jeugd bleken
al spoedig belaagen-tegenstelliagen te bestaan, maar
werden door een spreker met een breed terzijde geschoven.
11
ir is maar een jeugd" , verklaarde bij onder donderend
applaus.
Tenslotte moest de keuze worden bepaald op een onderwerp, dat over twee wekea behandeld zal worden.
De suggesties flitsten op ; gevangeniswezen, woningtekort, jeugdparlemoat elöers, jengd ea kaast, onderwijs vernieuwing, jeugdbeweging ea politiek*
De meisje* ea joageas werdea er het tenslotte over

«llitairiema.» Daarover sollen twee sprekers over 14 dagen het pro- 'ea ocmtra bettöfcteïU
ZQ ia ïiet ^aatfleose ^eagd parlement onder grote geestdrift 2 i^ n werk "begoanen»
«e heöBen niet Öe illoai» 20 aei, do inleiaer bescheiden, dat we met dit parlement alle maatschappelijke en
culturele problameo oplossen* Maar we kopen, dat jongerea va» „allerlei «eaiödtea ®n opTBttia^»iï hier waardering; jmlleia kv i jgeii f <?or elkasra oitartaiiiiag» öit streven
ia al lïftlRSgrijk» waut den sollen we "bewe^eo he"b>en geen
4«falti«t»n te

ïerlag aeagdpfcJflament is bet -vrije volle" d.d. 17-le-»
Jsüêw OVl» 4RXX- MIJuIÏAlhlsMS.
Op ds tweed® ssitting van hot jeogdparlemeat in het
Kettn ester lyceum te Haarlem is het lemendig, zeer levendig toegegaan.
Ir ontwikkelde zich een aardig debat tussen anti- militaristen en promilitalristen, een dabat, waarin tenslotte zelfs Dostojewskl^s " Schuld
es Boete" ala bewijsmaretlaal ter tafel* werd gebracht. Verder was
er heuse motie ea werd een der sprekers, die balten de orde ging, door
de voorzitter onderbroken» Kortom, het was allemaal net ech^.
Met betekende aanvankelijk wel een teleurstelling, dat de aangekondigde spreker van deze zitting, Mr. Van Wfcjk, op het Isntste mfcment
was verhinderd. Ia zijn plaats sprak na, een leerling van de Toneelschoo
Tob de Bordes ov®r het onderwerp anti- militairisme. l.a hij de^ het
uitstekend. Keet allen, dat zijn voordracht reeds tot luisteren dwong
maar voor alles wist de inhond van SJQ betoog de jeugdige toehoorder s
te boeien, Eij begon al direct met een opmerking, d&e eigenlijk uit
de koptelefoons van Lake- Soooea» zoo moeten komem n B» mensen dienen
t s? leven ale wereldburgers en niet als staatsburgers, zoals op het ogenblik helaas het geval is,", in verder: wij moeten zelf denken en
oiet eau de ^taat overlaten dit voor ons te doen. sprek-er ontpopte
zioh hierne als fel anti- militsirist en gaf als ai jn mening te kennen,
dat de plicht els mens boven de nj.lfccht van het uniform moet worden
gesteld. Veel arbeid geld en deviezen, aldus spreker, worden besteed
aan een destructief doel: d© opbouw van en leger. De nteat eist van
de borger door aisdel van de dodanieta te kfcijgen em m.i. hebben burgers het recht dit te weigeren. Ik vraag mij af, 20 besloot we lordee,
of hier » a n de vaderlandli>fde niet een idiote els wordt gesteld.
Aan het applaas t© hor ©a, werd dit standpunt door e» n * r)arlement-air«
meerderheid gedeeld, maar, nadat er tien minuten was geschorst voor
het nuttigen van limonade* kwamen de tongen der oppositie los. natuurlijk bleken alle apf©teers tegen het militairisme, msar, 20 redeneerden z*| jsolang er nog landen aijn, die fle agressie verefgoden,
kannen de vredelievende volken niet tot ontwapening overgaan,
ir.moet dua een gewapende macht blijven bestaan en derhalve is
het noodzakelijk dat de burger a ij a dienstplicht vervalt.Sij kan echter op andere wijze zoveel mogelijk helden de oorlog te vermijden»
Tenslotte nam het jeugd parlement met 65- S5 stemmen «en laotio Ranwaarin net anti militairisme werd afgekeurd ia &9ze zin *at de borger
zich niet kan kan of mag onttrekken aan zijn plichten tegenover de
Staat»

Verslag Haarlem® Dagblad d. d. 17~l0-«47,
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JLlH»t$JU/im> SB

Desrer dagen werd in het Esaaeiaerlyceam een nieuwe zitting gehouden
het HaorÊettö ^eugahparleiaeiit. Oader presidium va o orre de jong
hebben d« 90 leden aio! besig fésósf »ö «et het onderwer^*fiïllitalriaine*
Al had de inleider U?*- EW. V&a «ijk, verstek l«*$a ge&a en al leverde
de zitting alechtf een,. motie op, die naar He mening vaa enige leden
*e©n Open dear tetr&pte* er *area ailettöwiö ay*ptQ.aea te over, die
aantonen dat hiesr eea voor SB «aarlelaae leugè "belangrijke experimenten
plaats. Tonden*. . .: ;
,
.
;' '.,
.-' '"
,
let debat verliep soms. onzeker en dwaalde vaak wat s f- waarschijnlijk door het gebrek aaa een 'bepaaldja «parleiaentalre»1 prooedtare, die
echter wel groeien za),- maar set ^leek, da* de jongelieden, die over
het algemeen slechts een diepgaande kennis van lichtzinnige zaken
wordt toegeachrven, wel degelijk over verschillende problemen diep
heb ea nagedacht en soms mat verrassend scherp© conclusie» oit de

"ba® kwamen.
Itr. I.J. van Wijk werd vervangen door ïoïï de lorde», die een
vlot sn bezield betoog hield, waarin hij uiteenzette, dat ra«n het
recht heeft te weigerea wanneer de t'taet eiat, dat men oei mijnentwil
iamorele dingen zd« verrichten, tae t andere woorden, dat een peraoon lijke overtuiging gebasseerd op hvt geweten in de^e kwestie sterker
meet zijn dan de blinde gehoorzaamheid aan de htsat*
Biet iedereen hoeftr«ptiatS»txltB3:x±£n anti- rallitalrist te xi.jn,
aldoa dit betoog, taaar iedereen die he^ is moet öe mogelijkheid worden gelaten zijn geweten geen geweld aan te doen.
TenBinde een onpartijdige basis voor het debat te scheppen, zette
de voorzitter de vergadering ealge «n fflilitalrlstiaohe argumenten
voor, althans argumenten, die zouden pleiten voor de Instandhouding
van militaire macht sorganea, laa daar aijn de noodzaak tot landsverdediging en de bescherming van de vrede tegsM aggressiev§ staten,
Toen de gelegebheid tot debat werd geopend kwamen van links en
rechts de opmarklBgen loe. Ir werd gezegd dat de tegsasteliiag wat
al te simpel gesteld was en dfet het opnemen dar wapenen onder bepaalde
oastandigheden * verzetsbeweging" toch wel gerechtvaardigd genoerad
kon worden.
Pe inleider zeide naar aanleiding hiervan, dat men de raenèen eigenlijk ken verdelen in lieden die geen milltairlst en lieden, die antimllltairlst aijn.
?oor de oerste alja het de omatBndlghedea dié bepeslead 2i,in,voo? "
de laatst© hs± karakter van het verzet,
Dit leidde tot eea motie vafc de voorzitter, die het eerste deel
van deae opmerking de vardeling niet militalrlstea ea anti- asllitairiaten tsx^ax voor de mensheid in het algemeen en de leden van h*t
Jeugd per lemen t in het bijzonder bevestigd wilde zien. üeze motie werd
met 63 stemmen voor en 25 tegen aangenomen, üe tegenstemmers weren
vaa oordeel, dat deze aiotie een open deur Intrapte, doch de voorzitter
merkte op, dat men zich niet op flit niet mllitalrist gijn wel degelijk
diende te bezinnen. len de jeugdige parlementariër® was vsn oordeel
dat de mensen iamer tot het kweds geneigd zi^ dat alle b©2lt van
Ood gegeven is en beschermd dient te wordea en dat d e z e ' t w ^ e zaken
zeker het instandhouden van een leger noodzakelijk maken, inleider

werd ook verweten <jat hij aijn persoonlijke overtuiging hoger aansloeg danhet gemeenschap*!- in oasu het •& te at sb e lang.
Noijaaiaal© betoogde da inleid»* dat het geloof en hot geweten inöer^ftad boven Ö© gsfaoorzacaaheiJ aan 3t: »t»»t etsen.
Hat geaohilpaBt werö dus'het a-3. of niet gerechtvaardigd z i l n ven
deza opvatting, lom «otis hieromtrentetond tweemaal op het wint
ora aan 3e vergadering vo-orgeiègd te warden» dooh zij kwam niet in
stemming aangezien Veslotfn ward de z i t i o g ' t e vardagea en. .fla diaoussie over deze kwestie tot nader aankondiging ssa te
M «m er aog e«as over te öenkea*. Op 29 Oöt overkom t het '
w®0r in zitting lïi^aen. ür« lieerteias «al d&a <5eQ inleidin houden
over het pro"bl«em van d® ^uitsa jeugd.

Verslag Vrije Volk d. d. 31-1Ö-M7.
l)r. lieert ena sprek voor jeagdparlement»
Br. P.J. Meortens hield voor het Haarlems jeugdparlemênt
op Woensdagavond ssijn derde leaing in h*»t ïenneraerlyoeam,
Mij sprak over de suites jeugd. Alvorens hij a*t z i j n inleiding
die.begon bracht de studie comtssie/het onderwerp va» de itoitse jeup:d
nad bestudeerd; uitvoerig rapport uit. asij gaf e^n duidelilk beeld
van de Duitse jeugd van heöeTa . üe üeer Meertens begon met te vertellen dat hij deze zomer In Baaohen een internationaal jeurdconcres heeft bijgewoond. Spreker maakte onderscheid t a k s e n d*=» hedendaagse jeugd in uuitslaaa efc die van voor de oorlog.
Voor de oorlog namelijk bestond de Dolt se jeugd vrijwel geh^l
uit aanhangers van h_ext naai- regiem, vooral door de eenKijgiff propaganda, lu echter tr®ft men er groepen in sen die wel degelijk
schuld op zich willen nemen en in dé toekomst iets beters willen
opbouwen, aldus spreker. De Buit s© jeugd wenst ?,lch niet mp^r met
, oorlog in te latea, aij wil streven nasr een weet- laropees blok
Incluisief Duitsland. Ook de vredesbeweging vindt in Duitsland
momenteel een goede bodem, aldus spreker. -W® hierboven besproken
stromingen worden echter vertegenwoordigd door de z.g. elitejeogd. ^r bestaan ook andere jeugdgroepen ia Uuitaland., aldus
Br. Meertans, de buakerjougd, de jeugd in de H.S. kampen, berooft
van hfinr idealen, voor gover si j d i e hadden.i's bunker jeugd wordt
tot misdaad en zwarte handel gedreven om in levsa te bliffcn.
Door bureaucratie en materiaal schaarste kan zij niet aan het w
werk. Over de hele wereld zijn momenteel 47. öuu. cüö. mensen
dakloos waarvan 17 % Jt«3dbsH Duitsars aijn. Spreker doelde er op,
dat directe hulp veel goed kan doen, betoogde dat het niet zi^n bedoeling was op het sentiment te werken, doch enkel ds feiten te
laten zien, zoele ze zijn» Hulp is nooözakelijk ook uit ei£«b b**«»
belang, besloot de he^r iie^rtens. Mlerop ontwikkelde alch een levendig debat, wa&ruit tenslotte geconclnöeer werd, dat het ttguarlems
jeugdparlement zich op het standpunt plaatst, dat er in de earête
plsftts geestelijke hulp op afcl® terrein geboden moet worden, d^pr ,
materiele hulp uiteraard voor ons ze«r moeilijk., ja onmogelijk i».

Verslag Haarlems dagulad d. d. 3l-lu-'47.
öeeateli^ke steun voor Duitse jeagd noodzakelijk.
Set gaat goed met het la&rlems jeogdparlemeat. Voor de derde
sittlng, Woensdagavond in de aula va a het EennemerlyoeoiB
waarop het prohle&m der ^uitse jeugd aan de orde werd gesteld
weren 1SU leden teaamen gekomen en op d® publieke tribune
"bevonden jsioh RV toeschouwers. ïen vergelijking met de
ralt das in dit opziofet wel ze«r ten ganste van de
polltlol islt.
Isfc rapport van de studie commissie stelde onder
vaat, dat me» "bij de "beoordeling van d@ huidige Duitse jeugd
de la- ea door a@ eerste wereldoorlog ontstane mentaliteit
niet niftoht verwaarlozen. Vervolgens hield ür* Meert en s, die
ia de afgelopen zomer a®n r«10 door üaitslaod maakte, een
inleiding. Hij onderscheidde de Duitse jeugd in drie grote»
oategorietöi éea elite; die ernst wil öakem met de opbouw
van een democratie, de "bankerjeagd , die in geestelijk nihilisme ten onder gaat en de grote middenmoot die wel wil
werken, maar aoor de huidige moeilijkheden niet SBH de JB*I?
slag kan komen en tot misdaad gedwongen wordt. Op deze
inleiding volgde een levendig de"bat, dat resulteerde in een
motie, waarin da wenselijkheid ward uitgeaprofcea t dat de
Duitse jeugd op &lle mogelijke w i j z e geestelijk gesteund
moest worden. Correspondentie en uitwisseling werden als
middelen daartoe aaaT>©volea.
Het bieden v&n materiele steun werd hoewel d0 vergadering bet nut er van ins»g, als in de tegenwoordige omstandigheden onmogelijk, afgewezen.
Ben motie die een drastische öenazlficatie van óe Duitse
jeugd noodzakelijk aohtte, strende op de vele klippen, die
aan dit probleem verhonöen z i j n
ür. iW. Meertens deelde nog mede, dat ook in Duitsland
JQQgöparlementen opgericht z i j n , waarop de aanwezigen
slotes contact met hun Itaittae collega's op te nemen.

Verslag Haarlems dagblad d.<3* 14-11-» 47.
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aittiag van het j eagd pari «sent .
Tachtig leden van het «laarlemse jeagdparlemaBt beten zich
Woensdagavond in de eula van het K en neme r lyceum vast In hst
probleem Saslenö en West- iuropa.
*r was geen inleider, aaar de voorzitter van de studiecommissie, Wis» Langeveld, las een uitvoerig rapnort over dit
onderwerp voor, waarin onder meer werd vastgesteld, dat het
ijzeren gordijn* reeds door het Tssristisahe nusland gesmeed
werd. Volgen* de Westerse socialisten wordt de prijs die de
sovjet- unie voor de economische groei moet betalen, te £oog
geacht. i>e verwezenlijking van deze groei was bereikt, zo
stelde het rapport vast, omdat de arbeidere in de MOVJ etUnie wisten wearvoor ze werkt en. •"e criminele rechtspraak
in het huidige Busland noemde spreker een voorbeeld voor
het «asten, anderszijds kon hij zich niet verenigen met de
vervolging van politieke tegenstanders. Ondanks het groter
worden van de kloof tussen lusland en het westen na de overwinning hoopten en verwachtte de commissie,, dat Oost- en
wast- iuropa naar elkaar toe zouden groeien»
*e discussie werd al dadelijk met een motie van de voorzitter van de studie- aomissie geopend; l het jeogdparlement is van mening, dat de federalistisch west- iSuropa o p
socialistische grondslag de brqg tassen lasland en Amerika
zal moeten vormen". Hiermede was de knunpel in het hoenderhok, want aldra kwast de interruptie t wat is socialis*^ ^.
waarna bleefe, dat enkele leden de begrippen socialisatie en
natioaalisatie niet voldoende onderscheiden,
«eer een andere meende in een voortreffelijk betoog» dat
het jaagdparlement hier bezig was een probleem te schepnen
want dat de brag er al lang was— in de oorlog ontstaan- doch
een tegenstander was sceptischer en vroeg: *wat zullen we
ast een brug bereiken"; we moeten kiezen of delen* ,e jeugdige parlementariërs doken vervolgens onder in de vraag
of ia de sovjet- unie het individu inderdaad wordt opg*». _,_,
aan de gemeenschap of niet. en vrouwelijk lid
d merk|te op dat het probleem eigenlijk niit in het jeugdparlement
^thuishoort, dat zich met constructiever zaken, die dicht er
ibij huis liggen, kan bezig hooden. oa meeste leden bleken
dat met haar e«ns te zijn, want voor het aannaaien van de
motie btstond niet de minste animo. Woensdag 19 -11-'47
komt het jeogdparlement in een huishoudelijke vergadering
bijeen «a de 26 e aal men zich in de eerste helft van de
zitting nogmaals met (militairisme ) bezighouden en in d©
tweede weer met sovjet- Unie en West- luropa»
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Het Haarlems jeugdparlemQnt hield een huishoudelijke zittftng in het JleEnemérlyceaiB»
Sa. &Q openlag van de zitting las de voorzitter een voorstel van set be«taar voor, flat slle au lopande onderwerpen
wilde schorsen en verhangen door het onderwerp w Ma&Sfi-jengd"
De voorzitter zeide»dat de tot nu toe behandelde onderwerpen
aog weinig productief resultaat hebben. Met Bestuur oordeelde daarom het onderwerp "Massa jeugd*-,waar in opgenomen het
plan ttot het vormen van een "statuut voor de jeugd" belangrijker dan de nu lopende onderwerpen»
Sa een heftig debat over het recht van hgt bestuar om alfc©
lopende onderwerpen te schorsen werd het voorstel met absol u t e meerderheid aangenomen»
Keen studiecommissie het onderwerp "iiassa jeugd" "bestuderen
en het statuut voor de jeugd ontwerpen«welke op de zitting
van 26 Movamber toesproken zullen worden.
Verslag Maarl era's üagblad dd. 27*11.'47.
fitting van jeugdparlement eindigde met tumult»
PJC leden van het iaarlemae jeagdparlement gingen saauc elkaar
woensdagavond in de aula van het Kennemerlyoenm met argumenten te lijf over het probleem hos de nood waarin de heden
daagse jeugd verkeert,gelenigfl koa woerden,
Ue verschillende opvattingen lagen va; k op meridiaanse lengte van elkaar» Hr waren er, die de massajeugd zagen als een
symptoon van de kapitalistische samenleving,waarin door de
overheid door werkkampen,jeugdToioscppen,steu» aan de jeugdbeweging en dergelijke verandering gebracht kon worden.
Br waren er, die van oordeel waren,dat men eerst moest
zorgen, dsi de jeugd weer een geestlijk fundament kre^g
en dat dit noodzakelijkerwijs een christelijke grondslag
moest z i j n en tenslotte waren,er ook, die liever preotiseh
bleven en edviseerden eerst waarborgen te bieden voor een
betere toekomst van de j e u ^ d »
Uaartoe zoa men het probleem van de volkshuisvesting moeten
oplossen en behoorlijke arbeidsvoorwaarden scheppen»
V r i j algemeen wae men het er over eens, dat men vooral
moest zian de massajeugd persoonlijk te bereiken»
uit werd helaas aanleiding tot een abrupt einde van de vergadering. Ken militair stelöe schertsent voor, dat het 3eogd
parlement, dan maar moest beginnen met op katerdegsvaöd op
de hoeken van de örote Hontetraat z i j n zienswijze barkèiï<J te

het if*rlen*0nt aitgelBCfeöm waa, Tal eek de voorzitter tamelijk yerstoorö en eiJitfl^aezej dat de verbreker
van da ernst ^t3ö--«Ma;éèd '••&ötr:4sé%i9dsH. Ook was er een
«kaatal ledeïi r dat ||$h ges^Pf e» .£$$.. aan . d,9 opmerking van
d e a a spreker,det bst leger aó Élët'Ibèfssald de aangewezen
plaats was om dè'ëeëéraïlsstlë £a£ tlê ^BÖgd tegen te gaon,
ken de juiste\s^e* >? aïét ëè^r* *rtna'e»|Waarop de voorsiti% zlttièg tot
'•
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üe Waarheid
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Tijfde zitting van; het parlement.
Haarlem.- i*® vijfde zitting ren het **aorlems jeagdparlement
zou, aldus de agenda "benut worden om 0en zgn, Statnut voor
de "massa jeugd "te bespreken. fêen statuut- tenminste hpt ontwerp ervan- was er niet. ^e gevormd© studie-, commissie hn<?
haar taak nog niet geëindigd, inkele leden stelden echter
voorstellen t»r discussie Kennelijk rekenden enige parlementsleden zieft «let tot de *'ffl&sfë;J«ag3" öoch plaat aen ziah
er ver boven* *e hadden naraorlijk het beste voor met d»
/.
lederlandee jeugd die volgens hen gedemoraliseerd, losgeslagen en stuurloos was» $&ze categorie stelde zich ook op l
bet standpunt dat een oplossing van de moeilijkheden van de (
massa jeugd slechts mogelijk was ia Christelijke richting,
j
dwz. öat de regering in overleg met alle kerkelijke groepen
een plan aaoet ontwerpen tot het stichten van een jeugdcentra en werkkampen op christelijke grondslag. Ten andere opvatting had het parlementslid, Joop W o l f f ,
De msssajeu^d, 20 aei h i j , is niet gedemoraliseerd» 7, i j verkeert in slecht© omstandigheden; zij heeft geen perspectief,
Set perspectief van «en jongen van 2^ jaar is dat h i j , tegen
zijn zia.near Indonesië kan gaan voor de oorlog werd er ook
over gedemoraliseerde jeugd gesproken, ïoen werden daarmee
de duizenden arbeiders jongens en meisjes, maar deze jeugd
heeft in de bezetting bewezen wat zij wasrd is. In d<y stakingen
tegen da jodenvervolging hef ft zij getoonf te begrijpen tm
waar het omging. vok nu getaigd de arbeid ersjeagd van ©en
gezonde wi}. ÜQ jeugdstaking bij da Turmao- fabriek en in Amstredam werd niet gevoerd door gedemoraliseerde jongeren, maar ,
doo-r jongeren die perspectief willen hebben, üe taak van het
jeagdparlament was zijns inziens ts trachten iets te doen
voor de jeugd @n niet slechts praten over de j e u g d , " constractief moet er gewerkt worden» ! !1 "
Aan het slot van d® avond toonde een der leden in een betoog,
dat veel opschudding veroorzaakte, aan hoezeer het huidige
Nederlandse leger een bron is van demoralisatie. De vergadering werd omstreeks 10. üü uur tot over 2 weken

