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MAANDORGAAN 

JAGO 
SHAWLS 

voor dames 

en heren 

VAN DE JONGEREN ORGANISATIE VRIJHEID EN DEMOCRATIE 

EEN NIEUW JAA_R APPELLEERT AAN 
ONS PLICHTSGEVOEL 

T ijdens de afgelopen Kerstdagen zijn velen 
onder ons tot bezinning gekomen, vaak nog 
onder de indruk van de bijgewoonde nachtmis 

of speciale kerstdiensten, of slechts simpel
weg gevangen door de eenvoudige feest

viering thuis onder de kerstboom. Kerstfeest 
en Christus' geboorte zijn synoniem, maar het 
Kerstfeest is daardoor tevens het symbool 
voor de vernieuwing van het leven. 

Velen hebben zich bezonnen, velen hebben goede 
voornemens opgevat om van het leven meer te 
maken, dan zij tot nu toe hebben gedaan. 

Bij de jaarwisseling hebben zij zich nog eens 
die voornemens helder voor de geest gehaald, 
klokslag 12 hebben zij bij de wensen van familie 
en vrienden sommige van deze goede voornemens 
geuit. But the way to heli is paved with many 
good intentions, en hoevelen hebben riu reeds 
enkele dagen na het begin van het nieuwe jaar 
die voornemens vergeten. 

Toch was die bezinning niet nutteloos. Hoe 
ongewoon scherp hebben wij ons voor de geest 
kunnen halen, dat het ideaal "Vrede op aarde" 
nog verre van ons is. Hoe bewust zijn wij ons ge
worden van het feit, dat wij, ondergedompeld in 
ons dagelijks bestaan van werken en studeren, ons 
niet de tijd gunnen ons hierover te bezinnen. Ja, 
in het dagelijks leven zijn wij zelfs doof 'voor de 
vele ellende, tengevolge van dit gebrek aan "Vrede 
op aarde". 

"Wij leven rustig voort, geen moment den
ken wij er aan, dat het straks wel eens onze 
beurt kan zijn om een nog grotere ellende te 
beleven, dan wij gedurende de jaren 1940-
1945 in ons land hebben gekend. En dit alles 
brengt me op het brandende vraagstuk van 
heden, waarvan vele jongeren in ons la:ti.d 
wel eens hébben gehoord, n.l. het vraagstuk 
van het "zijn" of het "niet-zijn". 
Vele ouderen, maar nog meer de jongeren wen

den zich van dit probleem af, want het is politiek 
eDI daarvan moet men niets hebben. Hoe gemak
kelijk schuiven zij de verantwoordelijkheid van 
zich af, zich onderdompelend in de genoegens, het 
klatergoud van alle dag, aan anderen, die zich 
tot taak hebben gesteld onder ons de onrust en 
de haat te organiseren, het terrein van het poli
tieke leven overlatend. Men zal pas dan ontwaken, 
wanneer het te laat is. Men zal dan pas weder 
beseffen, wat vrijheid is, wanneer men de vrij
heid weder kwijt is. Het probleem van het zijn 
of het niet-zijn zal dan worden opgelost in de 
ziin van het "niet-zijn". 

, 
BUSSINK 

DEVENTER I{OEI{ 
pikante, fijne 
kruidensmaak 

Meen nu niet, dat wij als Jongeren Organisatie 
voor Vrijheid en Democratie alleen voor die onver
schilligheid, voor die lauwheid staan, neen, ook 
de andere jongeren-organisaties, welke pal staan 
voor ons nationaa,J. bestaan, staan tegenover de 
afgrijselijke waarheid, dat men de verantwoor
delijkheid voor het eigen bestaan zo gemakkelijk 
van zich afschudt. Ja zelfs in onze eigen rijen 
treffen wij de lauwen aan, de onverschilligen, die 
menen alleen door hun aansluiting een grote stap 
te hebben gezet, maar op wie men tevergeefs een 
beroep doet enig verantwoordelijk werk ten bate 
van onze organisatie te aanvaarden. Onder de 
mom van: "Ik heb geen tijd", is het de bioscoop, 
is het de dansavond, is het de voetbal, is het soms 
gewoon geen zin hebben, hetgeen blijkbaar be
langrijker is dan de medewerking aan een orga
nisatie, welke zich tot taak stelt om ons jongeren 
de verantwoordelijkheden en plichten van ons 
staatsburger-zijn bij te brengen, ons daarmede een 
wapen smedend, waarmede wij ons kunnen ver
zetten tegen de aanvallen, welke al of niet geor
ganiseerd ons bestaan, ons "zijn" bedreigen. 

"Bah, een preek", zullen er nu zeggen en slaan 
wrevelig de rest van het artikel over, als ze ten
minste al zover zijn gekomen, "dat hebben wij 
nu al zo vaak gehoord en nu wil onze voorzitter 
ook de dominee uithangen!" Ja, natuurlijk, als er 
in een artikel een stuk verwijt zit, is het een 
preek. Maar vergeet men niet, dat de dominee 
niet behoefde te preken, als ieder zich zijn chris

telijke plichten herinnerde, dat de voorzitter niet 
behoefde te preken, als iedere J.O.V.D.-er de zin 
van onze beginselen, welke hij heet aan te hangen, 
op de juiste wijze begreep. 

Onze beginselen: ;,Vrijheid, Verantwoordelijk
heid, Sociale gerechtigheid en Verdraagzaamheid" 
zijn staalharde beginselen, welke niet kunnen wor
den misverstaan. Immers die Vrijheid houdt niet 
alleen een recht in, maar bovenal plichten, n.l. 
in de eerste plaats die vrijheid op de juiste wijze 
te gebruiken, d.w.z. om die vrijheid niet te mis
bruiken om te vervallen tot bandeloosheid, tot een 
zuiver individueel uitbuiten in eigen belang, 
daarbij alles vernietigend, wat voor anderen 
waarde heeft, ja, zelfs voor anderen vrijheid be
tekent, en in de tweede plaats om die vrijheid 
te verdedigen van dag tot dag met als straf 
voor het nalaten hiervan die vrijheid te verlie
'zÈm, niet voor korte tijd, maar misschien wel 
voor altoos. In verband met de Vrijheid is dan 
ook de Verantwoordelijkheid van zo'n groot be
lang, de verantwoordelijkheid voor onze eigen 
vrijheid, voor ons eigen leven, voor onze eigen 
daden niet alleen, maar ook de medeverantwoor
delijkheid voor ons aller bestaan, voor de vrijheid 
van ons allen collectief, beginnend met de kleinste 
maatschappelijke eenheid: ons gezin. 

Wat de vrijheidsroep betekent 

H et is helaas deze verantwoordelijkheid, welke 
een kwijnend bestaan leidt, het is de verantwoor
delijkheid, welke men niet meer wenst te dragen, 
terwijl men om vrijheid roept zonder te beseffen, 
dat vrijheid en verantwoordelijkheid onverbre-

keiijk met elkaar verbonden zijn. Deze twee be
ginselen vormen de fundamenten van ons derdE) 
beginsel: "Sociale Gerechtigheid", want wanneer 
men die beide beginselen hieraan niet ten grond
slag legt, dan is sociale gerechtigheid een holle 
leuze, welke gemakkelijk kan leiden door allerlei 
sociale maatregelen tot onvrijheid van de mens 
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en tot ondermijning van alle verantwoordelijkheid 
onder de leuze: verzorging van de wieg tot het 
graf. _ 

Dè grondslag van deze drie beginselen is de 
Verdraagzaamheid, welke berust op de naas
tenliefde, voor velen van ons een onafwijsbare 
plicht als Christen, voor anderen een vanzelf 
aanvaard zedelijk principe. Door onverdraag
zaamheid tast men de vrijheid aan, door 
onverdraagzaamheid ontzegt men de mens het 
dragen van eigen verantwoordelijkheid, door 
onverdraagzaamheid wordt sociale gerechtig
heid een farce. 
Als men dit alles duidelijk voor ogen houdt, is 

het onmogelijk als J.O.V.D.-er de ogen te sluiten 
voor zijn ·mede-verantwoordelijkheid voor het 
voortbestaan van onze organisatie, ook al be
tekent dit wel eens het zich ontzeggen van een 
privé-genoegen. 

J.O.V.D.-ers, ik reken er op, dat deze oproep 
niet tevergeefs zal zijn, dat 1950 voor ons een 
vruchtbaar jaar zal zijn, waarin ons leden-tal zich 
zal vermenigvuldigen mede dalik zij Uw mede
werking. 

En tot slot nog een dringend verzoek. U ont
va~gt allen geregeld "De Driemaster" gratis. Ech
ter deze uitgave vergt financiële offers, welke 
alleen goed kunnen worden gemaakt door een 
persoonlijk initiatief van U allen. Werf abonné's 
vooral onder de ouderen. Hiervan hangt het be
staan van ons blad, de band tussen alle J.O.V.D.
"ers, af. Wij zullen nu moeten tonen, dat wij het 
prachtige initiatief van onze hoofdredacteur, 
G. Stempher, die ons in staat heeft gesteld reeds 
direct met ons maandblad te starten, ook waard 
zijn. 

Ik wens U allen toe, dat 1950 U moge brengen, 
wat gij ervan verwacht. 

JACQUES LINSSEN. 
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2 DE DRIEMASTER 

Kopenhagen, een ware Metropool 
.. 

Reisindrukken van onze verslaggeefster 

Op je zwerftochten overdag ga je 
natuurlijk naar de Langelinie, de 
promenade langs de haven, waar je 
de wereldberoemde kleine zeemeer
min vindt, het liefelijk en meest 
gefotografeerde beeldhouwwerk van 
Kopenhage. 

eilandenrijk heeft te kampen met na
oorlogse moeilijkheden en gebrek aan 
dollars en ponden, welker bezit voor 
het aanschaffen van vele onontbeer
lijk is. Het is niet alleen de aange
boren zuinigheid en nietveeleisend
heid, die de Denen hun oude auto's 
doen vertroetelen en oppoetsen en 
hen wat benijdend doen kijken naar 
de grijnzende radioatorneuzen van 
de buitenlandse "dollargrins". 

Een postbode is een onopval

lend man. Zijn uniform is donker 

en slechts bescheiden met wat 

rood bies versierd. Op straat 

gaat hij dicht langs de huizen 

en meestal merk je alleen aan de 

klik van de brievenbusklep, dat 

ook de neef van Tante Pos zijn 

plicht doet. Ooit gedacht, dat je 

wel eens gefascineerd zou kun

nen worden door een brievenbe

steller? 

Het zal je in Denemarken overko
men, want in dat kleine koninkrijk 
van eilanden en water, draagt de 
brenge~ van brieven en drukwerken 
een knalrode jas en hij rijdt op een 
fiets, die niet feller geel kan zijn. 

Ja, de Denen houden van flinke 
kleuren. De douanen aan de grens 
verblinden de arriverende buitenlan
der met hemelsblauwe uniformen, de 
verkeerszuilen zijn vreemdsoortige 
kegels in zilver en oranje en de ko
peren daken en torenspitsen zijn • 
groen. 

Niet alleen de kleuren zijn flink, 
ook de openbare gebouwen en de 
kastelen, waarop die groene koperen 
daken en torenspitsen liggen en 
staan, mogen er zijn. Zijn de felle 
kleuren misschien een compensatie 
voor het dikwijls grauwe en regen
achtige Deense weer, zo zouden de 
{orse bouwsels, veelal meer imposant 
dan werkelijk maai, een vergoeding 
kunnen wezen voor het slechts een 
kleine natie zijn van het Deense ko
ninkrijk. De kastelen hebben overi
gens een romantische bekoring. De 
heren, die ze vele eeuwen geleden lie
ten bouwen, hodden bes~ist nog on
verdund Viking-bloed in de aderen, 
want de burchten geven met hun 
grachten en muren met torens nog 
steeds de indruk van onneembaar te 
zijn. 

Shakespeare koos de beroemde 
Kronborg in Helsingor aan de Sont 
als milieu voor zijn "Hamiet". Er 
loopt nu geen waanzinnige Deense 
prins, (of was hij zo gek niet?), geen 
verdorven Geertruide, geen liefelijke 
Ophelia meer door de hoge vertrek
ken. Er gaan nu geen h,ellebaardiers 
en piekaniers meer door de holle gan
gen. Kronborg is een museum en de . 
zalen en bangen worden bevolkt door 
kijklustige dagjesmensen en bedaarde 
suppoosten. Zo is ook het geval met 
de in zuivere Renaissance-stijl ge
bouwde Frederiksborg in Hillerod, 
waar je duizelig wordt van de opge
smukte plafonds en de overdadig ver
sierde wanden en meubelen uit ver
schillende achter ons liggende perio
den. 

Een leerzaam boek 
De Deense musea zijn weerspiege

lingen van het Deense karakter: 
proper en overzichtelijk. Wanneer je 

Onze Strip Een spannende 
love-story 

De afdeling "Verzending" van de 
Driemaster-uitgeverij is in vol bedrijf. 
Tientallen jonge dames werken om 
het hardst om alle exemplaren ten 
spoedigste van een bandje-met-adres 
te voorzien. 

De grote pakken voor de afdelin
gen worden in een aparte hoek in 
orde gebracht. Vluchtig worden met 
een blauw potlood de postpakketten 
van een opschrift voorzien. De typiste 
weet dan precies, welk adres onder 
het touwtje moet worden geplakt. 
"Groningen" wordt er geroepen, en 

de groei van de beschaving van de 
vroegste tijden tot heden en de niet 
West-Europese culturen wilt bestu
deren, dan is er geen leerzamer boek 
dan het zeer vele bladzijden beslaan
de, levensgrote prentenboek, dat het 
Nationale Museum is. Het staat in 
Kopenhagen. 

De Kopenhagenaar houdt van zijn 
stad en hij kent haar. Het is een ge
noegen je door hem te laten leiden 
langs de Beurs, welker toren een 
exotische groene spiraal is, naar de 
Vor Frelserskirken (Kerk van onze 
Verlosser). Ook dit laatste gebouw 
heeft een groene toren. Langs de 
buitenkant omhoog spiralend, wan
neer je tenminste geen last van hoog
tevrees hebt, krijg je een verrukkelijk 
uitzicht over de mooie stad beneden 
je. 

Ook het platform van de Runde
taam (Ronde Toren) biedt een prach
tig panorama. In het centrum van de 
stad, in een oud gedeelte, verrijst dit 
plompe gevaarte, waarin je niet 
langs een trap omhoog klimt, maar 
langzaam stijgt over een, alweer, spi
ralende bakstenen weg. De weg werd 
aangelegd ten gerieve van tsaar Pe
ter de Grote, die niet beliefde te 
klimmen, doch wenste te rijden naar 
een hoge uitblik over de Deense 
hoofdstad. De tsaar reed, in een ka
ros bespannen met acht paarden. De 
moderne klauteraar vraagt zich· af, 
hoe karos en paarden gekeerd zijn 
daar hoog boven in de Rundetaarn, 
voor de reis naar beneden. De keizer
lijke anecdote, die iedere Kopenhage
naar weet te vertellen, onthult dat 
niet. 

Je hebt evenwel niet volledig ken
nis gemaakt met de Deens hoofd
stad wanneer je haar niet bij avond 
bewonderd hebt. Zodra de dag af
scheidt neemt van de goede, ijverige, 
zuinige en gastvrije bewoners van 
Kopenhagen en de lichten ontstoken 
worden, wordt de stad een werkelijke 
metropool. Neonreclames in alle 
k~eruren !flitsen aan en uit. Licht
kranten brengen hoog boven je hoofd 
het laatste nieuws. 

In Tivoli, centrum van vermaak, 
met openlucht-theaters, kermisatrac
ties en restaurants in alle soorten, 
vindt ieder naar zijn aard vertier, 
althans tijdens de zomermaanden. 
's Winters is dit plezierpark gesloten. 

Bellman' s Kelder 
Op gure herfstdagen is het goed 

naar Benrnan's Kelder te gaan, bij de 
Nicolaaskerk, waar de artisten sa
men komen en een kleine man met 
een geplooid gezicht de guitaar be
tokkelt en outdeugende Zweedse 
liedjes zingt. Zorg voor een gastheer 
met de vertaalcapaciteit van een 
U.N.O.-tolk om mee te kunnen lachen 
als de pointe komt. 

De Denen houden van alles wat 
flink en fors en sterk is en dus ook 
van een stevig glas. Het is misschien 
daarom, dat de Nederlander zich 
goed onder hen thuis voelt? 

Niet alleen het materiele maakt een 
bezoek aan Denemarken zo aantrek
kelijk. Het materieel goede is maar 
betrekkelijk, want ook het kleine 

Echt jaloers zijn de Denen niet, 
want zij houden van hun land en wil
len het er bovenop brengen. Daarom 
schikken zij zich in het onvermijdelij
ke en zijn wat zuiniger dan vroeger. 
Het enige, waarmee zij niet zuinig 
zijn, is hun hartelijkheid en gastvrij
heid. Er wacht de vreemdeling in De
nemarken altijd een uitgestoken , 
hand, een vriendelijk en groot hart 
met warme belangstelling voor zijn 
omstandigheden. 

AMMY DE MUYNCK. 

Over deN oordzee 
In Engeland komen de verkiezingen 
steeds nader. Een datum is nog niet 
bekend. 

Voor het eerst sinds 1929 zullen de 
liberalen weer candidaten stellen in 
het gehele land. 

"De meest recente, onafhankelijke 
peiling der publieke opinie toonde 
aan, dat bijna 40% van het electo
raat, dat is 14 millioen kiezers, libe
raal zou stemmen, indien zij er van 
overtuigd waren, dat de Liberale 
Partij een meerderheid zou behalen," 
verklaarde Frank Byers, de liberale 
leider. 

Welnu, indien al deze kiezers in
derdaad liberaal stemmen, dan is er 
de liberale meerderheid. 
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~ ER WAS EENS gesproken was, en luisterde met aan- om dit nieuwe jong te houden, wan-l 
t · dacht naar wat volgde. neer wij te onverschillig zijn om dro-
~ De nieuwsbrengers uit de tijd, die men te weven om dit nieuwe heen. 
t nog geen kranten kende, beseften de Er was eens - zo zal er eens ver-
t E r was eens ...... Deze drie nie- kracht van de eenvoud en van de on- teld worden _ der haastige wereld ~ 
~ tige woorden hadden eens een magi- middellijkheid. Zij maakten daarvan van de twintigste eeuw. Dat was een ~ 
~ sche kracht. Zij vormden het begin gebruik OffiJ de mensen dat te geven, wereld, waarin de mensen vergaten j 
~van vele oude verhalen, waarschijn- waaraan zij altijd behoefte hebben: te luisteren naar de ware stem van 
~ lijk en onwaarschijnlijk, die eeuwig nieuws. Nieuwe dingen geve nstof tot het eenvoudige. Doorom is nu alles 
t nieuw bleven, omdat zij vertelden van denken, sporen aan tot activiteit en dof en doods en hangen er stoffige 
t dingen, die van alle tijd waren. bovenal doen zij de mens dromen van spinnenwebben, waar zonnestralen 
~ Er was eens ...... Eenvoudige woor- zaken, die niet van deze wereld zijn. met een zilte bries moesten spelen. 
~ den, die toen, lang geleden, wijde en Daarom werd er geluisterd, met be- Zo zal het verhaal van wat nu he-
t vreemde werelden openden voor allen. langstelling en fantasie. den is in de toekomst aanvangen; het 
~ Nu spreken zij alleen nog tot het Het simpele en het directe hebben is een somber begin van een nog som
~ kind, dat gespannen wacht op het hun kracht niet verloren, maar wij, berder verhaal. Wij twintigste-eeu
~ sprookje-voor-het-slapen-gaan. Soms die geen kinderen meer zijn, gaan, wers worden er nu zelf al droevig 
t doen zij nog een volwassene de oren wanneer het niet een vluchtige, spoe- van. Dat is vervelend, want wij zijn 

I 
spitsen: "Zeg, er eens.~ .... een kerel, dig vergeten, grap is, voorbij aan het liever opgewekt. Een vrolijker erfe
die dacht, dat is een gelderse worst eenvoudige om onze energie te ver" nis is overigens niet zo moeilijk sa-
was ...... " Helaas is de anecdote, mop spillen aan en onze hersens te bre- men te stellen. Als de oren open gaan 
is een betere benaming, meestal ver- ken over het gecompliceerde. Het en de ogen, dan vinden wij, vaak heel 
velend flauw en spoedig vergeten dus. voor de hand liggende _vinden wij pas dicht bij, het nieuwe, waaruit weer 

I 
Er was eens ...... De oude vertellers aan het einde van een lange omweg, andere nieuwe dingen geboren kun-

kenden hun vak, dat een kunst was. die ons heeft uitgeput en afgestompt. nen worden, waarmee wij onszelf en 
Hun gehoor werd nieuwsgierig en Zo vinden wij dan het nieuwe pas, onze medemensen en de wereld jong 
wakker, zodra de korte toverformule wanneer wij te moe (of te lui) zijn houden. 
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tjoep...... daar vliegt het blauwe 
stompje reeds over het grauwe 
papier: Groningen 100 love. 

Tante Pos heeft het pakket zojuist 
aan het adres van de Groningse af
delingssecretaris afgeleverd. Deze 
grijpt enthousiast zijn zakmes, om 
met een forse haal de emballage te 
gaan verbreken. 

"Hoe zal het nieuwe nummer er uit 
zien", denkt hij hardop, en de. span
ning, waarin hij verkeert, staat op 
zijn gezicht te lezen. Maar dan valt 
plots zijn aandacht op enkele blauw
achtige lettertekens. 

"Laat 's kijken, wat staat er: 
...... Groningen 100 ...... Ja, dat klopt; 
maar deze krabbel?...... love? ..... . 
Nee, da's natuurlijk "bove" •..... nee 
toch niet, het is heus "love", als is het 

dan wat bibberig neergezet. Tjonge, 
wat een eer; zoiets als een .,rom .. nce 
in blauw". 

Brief van de Groningse secretaris 
aan het Alg. Secretariaat: 

Schrijver dezer is bedeeld met een 
hart, dat niet gauw warm loopt, maar 
dat woordje "love" heeft het hem 
gedaan! 'De goede bedoeling is over
duidelijk en ik ben blij, dat de dame, 
welke de laatste zending Driemasters 
voor ons verzond, haar innerlijke ge
voelens voor onze afdeling, in het al~ 
gemeen, en voor ondergetekende in 
het bijzonder, op deze wijze kenbaar 
maakte. Dit getuigt van een harte
lijk, diep voelend, warm innerlijk, en 
de persoon in kwestie -zal van de Vrij
heid (Mast No. 1) een goed gebruik 
weten te maken. 

De brief werd aan de administratie 
doorgegeven. De Groningse secreta
ris offerde een vrije middag op, en 
kwam met een D-sneltrein naar de 
hoofdstad. De uitgeverij was gauw 
gevonden, en door een geraffineerde 
enquête slaagde hij er spoedig in, de 
mysterieuze Lee te vinden, die het 
postpakket een zo lieflijke aandui
ding had toegebracht. Met hoogrode 
kleur en met zachte stem, kwam 
schuchtertjes haar verklaring: Het 
is inderdaad "love". Juist wilde de 
secretaris haar in zijn armen sluiten, 
toen zij vervolgde: "Maar ik schrijf 
het op alle pakketten, van alle afde
lingen. Het is mijn gevoelen voor de 
gehele J.O.V.D." 

Zij is nu lid van de Amsterdamse 
afdeling. 
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Kowinklijk Woord (I) 
'In Haar Kerstboodschap aan het 
Nederlandse volk, zeide H.M. de 
Koningin sprekende over Indonesië: 

"Wij hebben allen de langs demo
cratische weg tot stand gekomen be
sluiten te aanvaarden, onverschillig 
of gij van oordeel zijt, dat Indonesië 
al lang, of .nog lang niet, rijp is voor 
haar onafhankelijkheid, en hoe be
zorgd en zwaar uw hart ook is. Ik 
zou willen zeggen in heilige ernst, en 
een beroep doende op uw diepe wel
willendheid jegens Indonesië: wan
neer de Nederlanders eerlijk dit spel, 
volgens de nieuwe regels spelen, zul
len zij in Indonesië welkome gasten 
zijn." 

Dit appèl kan niet worden misver
staan. 

Nu de beslissing is gevallen, dient 
het gehele volk er aan mede te wer
ken, dat de nieuwe band met Indo
nesië zal uitgroeien tot een waarlijke 
Uni<'. 

Koninklijk Woord (11) 
Enige dagen na deze Kerstboodschap 
sprak H.M. de Koningin weer over 
Indonesië. Na de plechtige souverei
nitcitsoverdracht, in de •Burgerzaal 
van het Koninklijk Paleis op de Dam, 
hield de Koningin een korte rede, de 
eerste als Hoofd van de Nederlands
Indonesische Unie. 

"Niet langer staan wij gedeeltelijk 
tegenover elkander. Wij zijn nu naast 
elkaar gaan staan, hoezeer ook ge
schonden en gescheurd en vol van 
littekens van wrok en spijt." 

Op dit ogenblik en op deze plaats 
wil Ik uitdrukkelijk constateren, dat 
in Nederland iedereen met het be
ginsel van overdracht der souvereini
telt instemt. 

En ik doe een beroep op allen, 
loyaal in het nieuwe bestel mede te 
werken." 

Maar zelden zullen de woorden van 
de Koningin een zo diepe indruk op 
ons gemaakt hebben, als op Dinsdag, 
27 December 1949. 

Wanneer wij dit Koninklijk Woord 
niet misverstaan, kan Nederland de 
toekomst met vertrouwen tegemoet 
zien. 

Achteruit 
Liberalen en agraners hebben in 

Australië de Labour-partij in Decem
ber een nederlaag toegebracht. Hier
uit blijkt, dat de kiezers in toenemen
de mate het socialisme de rug toe
keren. De politieke verschuiving in 
W63t-Europa, die in vele landen 
winst bracht aan de liberalen, is dus 
in een ander werelddeel voortgezet. 
Nog belangrijker is, dat in Australië 
geen enkele communist tot in het 
parlement wist door te dringen. 

Wij verheugen ons daarover; even
·zeer als wij ons verheugen over de 
overwinning der liberalen. 

Want wanneer de beginselen, waar
op ook onze J.O.V.D. is gegrondvest, 
bij de politieke stembusstrijd een 
meerderheid behalen, doet ons dat 
prettig aan. 

Vooruit 
Het aantal abonnementen op ons 

maandblad neemt, hoewel nog lang
zaam, gestadig toe. Enige maanden 
geleden gaf de afdeling Amsterdam 
met een werf-actie het goede voor
beeld. 

Nieuwe abonné's werden geboekt. 
Vooral van de ouderen verwachten 
wij steun. Om die steun te verkrijgen, 
moeten wij ons moeite getroosten. De 
leden van onze J.O.V.D. moeten er 
op uit.om voor ons blad propaganda 
te· maken. Anders komen wij er niet. 

Geen enkel lid zal echter gaarne 
zien, dat ons blad, ons voornaamste 
bi:ndmiddel, moet worden ingekrom
pen. Wij dringen er dan ook bij de 
le~en op aan, het blad wann in ieders 
belangstelling aan te bevelen. 
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·Brief uit België 

De Koningskwestie nog 
het brandpunt 

steeds • 1n 

Sinds de ongelukkige 28ste Mei 
1940, de dag der capitulatie van het 
Belgische leger, is geheel België ver
deeld naar aanleiding van een bui
tengewoon smartelijk probleem: dat 
van het weer opnemen van de konink
lijke waardigheden door Leopold III. 

Bij de bevrijding kon Leopold III, 
die op dat moment in Duitsland ge
vangen zat, zijn functies niet hervat
ten en de Kamers verkozen zijn broer 
Karel tot regent. Na de bevrijding 
van de Koning door de Amerikanen 
werd deze toestand bevestigd en tot 
op heden duurt zij voort. 

Om verschillende redenen eist de 
Christelijke ( = Katholieke) Volks
partij (conservatief) de terugkeer op 
de troon van Leopold III. De Belgi
sche Socialistische Partij vraagt de 
abdicatie van Leopold III ten behoeve 
van zijn oudste zoon Boudewijn. De 
Communistische Partij eist uiteraard 
de instelling van een volksdemocrati
sche republiek. 

In de Liberale Partij leeft de wens, 
dat de Koning in een geest van ver
zoening afstand doet ten bate van 
zijn zoon Boudewijn. Men zal wel on
middellijk opmerken, dat, hoewel de 
toon verschilt, de socialistische en de 
liberale stellingen uitlopen op gelijke 
resultaten. 

Tegenover de parlementaire tegen
stelling betreffende zijn terugkeer 
heeft Leopold III de stelling van de 
Chr. Volkspartij weder opgenomen en 
verzoekt om de mogelijkheid voor de 
Belgische kiezer zich over dit onder
werp uit te spreken. Dit is het prin
cipe van de volksraadpleging, welke 
in onze grondwet niet is voorzien. 
Evenwel zal, dank zij de laatste over
winningen bij de verkiezingen van 
de conservatieven en enkele Vlaamse 
liberale volksvertegenwoordigers, die 
voor de Koning zijn. deze volksraad
pleging waarschijnlijk in het begin 
van 1950 plaats vinden. 

Mening der jong~liberalen 
Waarom staat de meerderheid der 

liberalen vijandig tegenover Leopold 
III? Opgemerkt dient te worden, dat 
de jong-liberalen eenstemmig van 
mening zijn, dat Leopold III niet 
weder op de troon kan terugkeren. 

1. De 28e Mei 1940 kon het Bel
gische leger slechts capituleren, maar 
de Koning had temidden van zijn mi
nisters, die zich in het vrije Frankrijk 
bevonden, moeten blijven. Deze moes
ten daarna uitwijken naar Londen en 
de krachten van de Belgische Congo 
ter beschikking van de geallieerden 
stellen. De liberalen zijn van mening, 
dat Leopold III het voorbeeld van 
Koningin Wilhelmina had moeten vol
gen en het symbool van het Belgische 

Het vrije verkeer 
Hè. hè, eindelijk is het grote woord er 

uit. De .. Linie" is entho1usiast over die 
Amerikanen. allemaal nette lui, die 
zich netjes aan de verkeersregels hou
den, niet door de stoplichten heenrijden, 
enz. Enfin. U weet het wel. Hiermede 
vergeleken noemt de .. Linie" ons Neder
landers maar onbeschofte, onsportieve 
lieden. tlz'e zich niet aan de verkeersre
gels houden. 

De .. Vrije Amsterdammer" is niet zo 
enthousiast, want dit blad vindt die Ame
rikaanse uitvinding in Amsterdam van 
.. stopstreets" met annex op de niet-stop
street een .. speedcop", zogezeid een snel
heidssmeris, 11Uiar niets. Het blad eist 
voorrangswegen zonder witgehelmde 
Hermandads, die nu zo maar nagaan, 
hoe hard je wel rijdt. Volgens het .. Pa
root' doet de Amsterdamse politie het 
helemaal niet goed, immers Heer Bom
mel en Tom Poes zijn er niet in geslaagd 
om van de Amsterdammers ,.heren in 
het q,erkeer" te maken, terwijl 41°/o van 
de dxJor het N.I.P.O. ondervraagde per-

verzet had moeten worden. Daaren
tegen heeft de Koning zijn ministers 
in de steek gelaten en zich gevangen 
laten nemen; 

2. In zijn paleis te Laeken vast
gehouden, heeft Leopold III aan zijn 
naaste raadgevers toegestaan op 
regelmatige wijze contact · op ·te 
nemen met de leiders van de collabo
ratie met de vijand; 

3. Gedurende de oorlog heeft de 
Koning zich naar Berchtesgaden naar 
Hitier begeven en heeft in de loop 
van zijn onderhoud met de Führer 
gesproken over de toekomstige poli
tieke toestand van België; 

4. Ondanks talloze appèls van de 
kringen der illegaliteit, heeft Leopold 
III steeds geweigerd deze te erken
nen of aan te moedigen; 

5. In 1944 heeft de Koning ge
weigerd te trachten zich weder te 
voegen bij zijn regering in Londen en 
heeft zich laten weggeleiden naar 
Duitsland. 

Ziehier de voornaamste grieven, 
welke wij: naar voren hebben te 
brengen. Buitendien kan men er nog 
aan toevoegen, dat Leopold III, hoe
wel krijgsgevangene naar zijn ver
klaringen, gedurende de oorlog in het 
huwelijk is getreden met mejuffrouw 
Baels, wier broer deserteur uit het 
Belgische leger was. Bij het sluiten 
van dit huwelijk werden de grondwet
telijke en de wettelijke regels niet ge
respecteerd. Wijzen wij er slechts op, 
dat in tegenstelling met onze wetten, 
het kerkelijk huwelijk ongeveer drie 
weken voor het burgerlijk huwelijk is 
voltrokken. Wij verwijten hem nog 
twee feiten, n.l. in 1940 een eigen 
persoonlijke politiek te -hebben willen 
instellen en tot aan de bevrijding aan 
de Duitse overwinning te hebben ge
loofd. 

Verscherpte scheiding 
Sinds de bevrijding is door zijn 

persoon de bestaande scheiding tus
sen Vlamingen en Walen nog ver
groot. De eersten zijn in meerderheid 
voorstanders voor de terugkeer van 
de Koning, terwijl de Walen in even 
grote meerderheid niet meer willen 
zien, dat hij wederom de eerste bur
ger van het volk wordt. 

Tenslotte onderstrepen wij nog, dat 
Leopold III heeft verklaard, dat hij 
zijn taak niet weder zal opnemen dan 
op de voorwaarde, dat hij bij de 
volksraadpleging 55% van de geldige 
stemmen achter zich krijgt. 

De liberale jongeren betreuren het 
ernstig, dat de Koning niet heeft ge
loofd de liberale suggestie te moeten 
volgen en dat hij zich niet heeft 

dat de monarchie in onze politieke 
discussies werd gemengd. 

PAUL DELFORGE. 

J.O.V.D.-Weekend 
te Arnhem 

Zoals afgesproken op de Alge
mene Vergadering heeft het 
Hoofdbestuur zich gehaast een 
goede gelegenheid te vinden waar 
J.O.V.D.-ers uit alle afdelingen 
gezamenlijk een week-end kunnen 
doorbrengen. 

Wij hebben voor het week-end 
van 25--:-26 Februari beslag weten 
te leggen op het conferentie
oord "Oolgaardthuis" te Arnhem 
(Klingelbeekseweg 19). 

Zoals in het laatste nummer van 
ons maandblad reeds aangekondigd, 
is dit week-end in de eerste plaats 
bestemd voor de leden van afdelings
besturen (zgn. kaderweekend), want 
er zal dit week-end gewerkt moeten 
worden. Doel is, om met elkaar van 
gedachten te wisselen en ons geza
menlijk te bezinnen op het waarom 
en hoe der J.O.V.D. Wij zullen dus 
onze beginselen onder de loupe 
nemen en wij zullen de organisatie
vorm der J.O.V.D. bespreken. 

Om deze onderwerpen bij ons in te 
leiden, hebben wij de heren Prof. Lin
deboom en Inden (adviseur van het 
H.B.) uitgenodigd om dit week-end 
in ons midden door te brengen. 
Laatstgenoemde heeft reeds toege• 
stemd en heeft de datum in zijn zak
agenda genoteerd. 

Behalve aan de afdelingsbesturen, 
biedt het conferentie-oord voldoende 
ruimte aan de overige leden van onze 
J.O.V.D. om mede van de partij te 
zijn. We verwachten ook van hen, ge
zien het enthousiasme op de Alge
mene Vergadering een grote opkomst. 

Het week-end zal aanvangen 
Zaterdag 25 Februari 4 à 5 uur 
en worden beëindigd Zondag
avond na de maaltijd. 
Ieder zal dus Zondag nog zijn woon

plaats kunnen bereiken. 
De kosten bedragen f 4.- p.p. 

(maximaal). Met de penningmeester 
zal wellicht een regeling kunnen wor
den getroffen betreffende de reis
kosten. 

Opgaven zo spoedig mogelijk te 
zenden aan het secretariaat: v. Tuyll 
van Serooskerkenplein 29-I, A'dam-Z. 

Treuzel niet, doe het direct! ! 

Het "Oolgaardthuis" wacht U. 

teruggetrokken, aldus voorkomend, :...------------------

sonen niet beter wist, dan dat je je, op 
een kruispUJnt, zittend op je fiets, door 
een auto, wdke van links komt, gerust 
mag laten overrijden. Treurig, niet waar, 
temeer daar 11°/o helemaal niets wist. 

Maar de w'tlating van de .. Linie", dat 
we onsportief en onbeschoft zijn. 4at 
neem ik niet. We hebben zo van die on
geschreven regels en daar moet de wet
geving zich maar bij aanpassen. 's Lands 
wijs, s' lands eer. Is het soms niet spo,r
tief om nog net door het rode licht te 
rijden zonder iemand aan te rijden of zelf 
aangereden te worden. Ik vind het dan 
ook niet sportief van zo'n agent om je 
op de bon te slingeren, als je juist glim
mend van genoegen en ongedeerd de 
andere kant van het kruispunt hebt be
reikt. En' nUl in deze tijd spelletjes als 
,.Hersengymnastiek" en .. Radio> raad 
maar raak" zo in de nwde zijn. is het 
toch een lollige puzzle uit te vinden. of 
iemand, die zijn arm of zijn richtingwijzer 
niet uitsteekt, nu links of rechts zal af
slaan. Ik geef ook .,Propria Cures", het 
Amsterdamse studentenblad gelijk, wan
neer dit hooggestemde blad betoogt, dat 
het niet te pas komt, dat de polét!'e alle 

fietsen van studenten, welke de gehele 
breedte van de Oude Zijds Achterburg
wal in beslag nemen (de fietsen natulll"
lijk, niet de studenten!}, meeneemt, om
dat het autoverkeer geen doorgang meer 
kon vinden. De weg is toch immers voor 
iedereen, je betaalt er tenslotte belasting 
voor. Zo is het toch je goed recht als 
fietser zo te gaan rijden, dat een auto je 
niet kan passeren en als hij je met veel 
getoe~er op zij heeft gewerkt, is het een 
genoegen om elkaar eens in te lichten, 
hoe je over elkaar, elkaars afstamming en 
elkaars familie denkt. Daarbij kan de 
fietser nog als zwakste partij in gedragen 
termen spreken over r ... sleerijders, die 
menen alle rechten te hebben. 

Nee~ ik ben het er mede eens, dat er 
minder agenten met bonboekjes moeten 
rondlopen. Laat elke Nederlander deze 
sport blijven beoefenen, maar het moet 
dan ook zo attractief mogelijk worden, 
b.v. een competitie (natuurlijk met 
strenge amateurs-bepalingen). Wie stelt 
de spelregels er voor op. Ik zal er ook 
eens over denken. 

Z. E. E. SCHUIMER. 
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De economische situatie in West~Buropa (IJ) 

Groot·-Brittannië's moeilijkheden 
.Het veelbelovende begin van 1949 

I n het begin 1949 klonken uit 
Groot-Brittannië optimistische gelui
den over de economische positie van 
dit land. De cijfers spraken voor zich
zelf. Voor 1940 had Groot-Brittannië 
weliswaar reeds steeds een ongun
stige of passieve handelsbalans, (in 
1938 werd de invoer slechts voor 64% 
door uitvoer gedekt), maar de on
zichtbare uitvoeren als scheepvaart
inkomsten, rentes en dividenden, 
winsten uit Britse olieondernemingen 
waren zo hoog, dat ze niet alleen de 
onzichtbare invoeren, zoals rege
ringsbetalingen en toerisme in hoge 
mate overtroffen, maar tevens de 
passieve handelsbalans konden com
penseren. 

De uitputting van het land tenge
volge van de oorlog, waardoor grote 
invoeren uit de V.S. en Canada nodig 
werden en de uitvoer slechts met 
moeite op gang kwam, terwijl boven
dien de onzichtbare uitvoeren ver be
neden de onzichtbare invoeren ble
ven, welke 'enorm waren opgelopen 
tengevolge van de regeringsbetalin
gen, o.a. van de hoge bezettings
kosten in Europa, onderhoudskosten 
van troepen in Palestina, buitenland
se hulpverlening, etc., stelde het land 
voor het vraagstuk van een buiten
gewoon ongunstige betalingsbalans. 
Ondanks het feit, dat in 1947 de in
voer voor 72% door de uitvoer werd 
gedekt, kwam Groot-Brittannië in dit 
jaar toch nog :t 630 millioen te kort, 
d.w.z. 9 maal zoveel als in 1938 toen 
dit tekort slechts :t 70 millioe~ be
droeg. Dit tekort ontstond door een 
tekort van :t 655 millioen op het Wes
telijk Halfrond ($-probleem) en van 
:t 30 millioen op de landen van Euro
pa en het Nabije Oosten, verminderd 
met een overschot van · :t 55 millioen 
op de landen van de z.g. sterling
area, w.o. India, Pakistan, Zuid
Afrika, Australië en de Britse Kolo
niën. 

Het betalingsbalans~ 
e"enwicht bijna bereikt 

D e Engelse regering streefde in de 
loop van 1948 allereerst naar het 
herstel van het betalingsbalanseven
wicht in het algemeen (de z.g. "over
all-balance"). Aan het einde van 1948 
zag het er naar uit, dat men erin was 
geslaagd dit te bereiken. Weliswaar 
was het tekort in de 1e helft van 1948 
nog :t 150 millioen (:t 166 millioen 
tekort op de handelsbalans en 5: 16 
milHoen overschot op de dienstenba
lans), in de 2e helft bereikte men ech
ter een overschot van 5: 30 millioen 
(E 52 millioen tekort op de handels
balans en :t 82 millioen overschot 
op de dienstenbalans). Dit beteken
de echter geenszins, dat het dollar
probleem hierdoor was verminderd. 
Het overschot in de tweede helft was 
verkregen door overschotten in de 
sterling-area: :t 160 millioen en op de 
Marshall-landen :t 45 millioen, terwijl 
er nog een tekort was van. :t 35 mil
Hoen op de Oost-Europese landen en 
het Nabije Oosten en van :t 140 mil
Hoen op de dollar-area. 

Voor 1940 zou dit niet erg geweest 
zijn, .want het toen grotendeels be
staande multilaterale betalingsver
keer had Engeland in staat gesteld 
om zijn dollartekorten af te trekken 
met de dollar-opbrengsten van het 
overige sterling-gebied. Na de oorlog 
hebben de andere landen van het 
sterling-area eveneens grote dollar
tekorten, daarmede Engelands positie 
verzwarend. 

Waren de resultaten voor Groot
Brittannië in 1948 gunstig te noe
men, toch was er zich ook een min
der gunstige tendenz aan het ontwik
kelen, n.l. de prijzen van de geïmpor
teerde grondstoffen en voedingsmid
delen, welke in de loop van 1948 met 
12.>1% waren gestegen, terwijl de ex
port-prijzen slechts met 5%% oplie
pen, d.w.z. dat de ruilvoet 6% ongun-

stiger was geworden, immers een 
verhoogde uitvoer was nodig om de 
hogere import-prijzen te kunnen op
vangen. Het export-volume, dat in 
1948 met 24% was gestegen, moest 
dus voor ,~ worden aangewend om 
de slechter wordende "terms of 
trade" te compenseren. 

Het Witboek 

In Maart 1949 verscheen een Wit
boek, waarin de Engelse regering 
zich optimistisch uitliet. Men ver
wachtte over de eerste helft van 1949 
nog wel een tekort op de betalings
balans 'van :t 15 millioen, maar het 
dollar-tekort zou verder afnemen. 
Hierbij dient nog te worden vermeld, 
dat men deze dollar-tekorten voor
hands nog kon afdekken door de 
Amerikaanse hulpverlening (Euro
pees-Hulpprogramma) en Canadese 
credieten. 

De Engelse regering had haar op
timistische veronderstellingen opge
bouwd op de verwachtingen, dat de 
prijzen een zekere stabiliteit zouden 
vertonen, terwijl ook in het binnen
land de lonen practisch ongewijzigd 
zouden blijven. Daar in Engeland wel 
een prijzen-contröle bestaat, maar 
geen loon-controle, omdat de regering 
er van uitging, dat dit een aange
legenheid was tussen de w-erkgevers 
en de vakverbonden onderling, deed 
de regering begin 1948 een beroep op 
de T.U:C. (Trade"!! Union Congress), 
het Britse vakverbond, om een vrij
willige loonstop te handhaven. De 
T.U.C. aanvaardde dit onder voor
waarde, dat niet alleen de winsten 
en de prijzen zouden worden gesta
biliseerd, maar de regering vooral zou 
streven naar verlaging van de prij
zen, zodat hierdoor het reële loon van 
de werknemers zou stijgen. De La
bour-regering zegde dit toe maar 
heeft niet kunnen voorkomen: dat de 
kleinhandelprijzen in de loop van 1948 
(op basis van Juni 1947 = 100) nog 
stegen van 104% op 109%, terwijl 
ook de loonstijging niet geheel werd 
voorkomen (op basis van Juni 1947 
= 100 steeg het loonpeil van 103% 

op 107%). 
Verder nam de regering nog maat

regelen tot grotere ~portinspannin
gen, opvoering van de productie, ont
wikkeling van de koloniën ter ver
krijging van grotere dollar-opbreng
sten, etc. 

De moeilijkheden beginnen 

1: het begin van 1949 leek het, of 
de Engelse regering niet teveel had 
gezegd. In Maart bereikte de export 
een record-hoogte van :t 159,9 mil
Hoen, in April zakte de export echter 
tot :t 137,5 millioen, om in Mei als
nog weer te stijgen tot :t 151.5 mil
Hoen. Nadien ging het steeds minder 
goed. Hiervoor waren een aantal oor
zaken aan te wijzen. 

1) De uitvoer werd bemoeilijkt 
door de import-restricties van goede
ren uit sterling-landen door Zuid
Afrika en India, die met een groot 
Sterling-tekort zaten. 

2) De grote moeilijkheid, welke 
Engeland in 194 7 nog kende, n.l., dat 
de grondstoffen- en productiemidde
len-voorziening niet voldoende kon 
plaatsvinden, waardoor de Britse ex
portplannen werden bemoeilijkt, was 
omgeslagen in een strijd om de af
zetmarkten zelf. Deze laatste moei
lijkheid vrerd nog groter, doordat in 
de V .S. de prijzen daalden, terwijl de 
Britse prijzen nog enige stijging ver
toonden, waardoor niet alleen de 
Britse afzet in Noord-Amerika werd 
bemoeilijkt, maar de Amerikanen ook 
elders beter konden concurreren. 

3) Engeland kon door het systeem 
van regeringsaankopen (bulk-buy
ing) (in 1948: 53% van de totale 
invoerwaarde!) niet profiteren van 
de prijsdaling op de grondstoffen-

. • 

~arkten. Het systeem van regerings
Inkopen bracht mede, dat de regering 
ter garandering van de binnenlandse 
voorziening van grondstoffen en 
voedingsmiddelen langlopende con
tracten afsloot (3 tot 12 maanden). 
In de loop van 1949 kwam de daling 
van de prijzen, waarvan Engeland 
niet kon profiteren, doordat het vast
zat aan de hogere prijzen zodat de 
Britse industrie ook hierdoor weer 
moeilijkheden kreeg: 

4) De kostprijsverlaging in En
geland kende nog andere problemen 
door verschillende starre elementen 
als belastingen en lonen. Ook t.a.v: 
de lonen nam de onrust toe. De Agri
cultural Wages Board, er van uit
gaande, dat bij de overeenkomst van 
de Engelse regering met de T.U.C. 
(vrijwillige loonstop) bepaald was 
dat looncorrecties geoorloofd waren' 
indien dit nodig was tot aantrekking 
van werknemers voor de niet volbe
mande of z.g. "undermanned" in
dustries" wist een loonsverhoging ge
daan te krijgen met het oog op het 
feit, dat men in de landbouw ruim 
30.000 man tekort kwam,. terwijl de 
beloning tot nu toe ook achter bleef 
bij. die van de industrie-arbeiders. 
Onder de industrie-arbeiders begon 
het nu ook te rommelen. 

5) De dollar-opbrengsten werden 
mede verminderd door de teruggang 
van de conjunctuur in de V.S. Dollars 
werden verl~:e.u. door de daling van 
de rubber-priJzen (concurrentie met 
de Amerikaanse synthetische rubber) 
en de cacao-prijzen. Verder door de 
ter~ggang van de aankoop van Aus
t:ahsche wol (teruggang in de Ame
rikaanse wol-i:ltdustrie) en van dia
mant door de !Amerikanen. De im
porten bleven voor Engeland (zie on
der 3) echter even duur. 

6) Tenslotte toonden de Britse 
iz:tdus~riëlen zich weinig geneigd om 
Zich m te spannen de dollar-uitvoer 
te verhogen, welke zoveel inspanning 
kostte en minder winstgevend was 
dan de uitvoer naar de landen met 
zachte valuta. 

Door dit alles daalde de Britse 
dollar- en goudreserve van :E 471 mil
Hoen op 1 Januari 1949 tot :E 406 mil
Hoen op 1 Juli 1949. 

De toestand wo1dt critiek 

Q p 1 Juli 1949 begon dan ook de 
toestand voor Groot-Brittannië heel 
kritiek te worden, temeer daar de 
Marshall-hulp voor de nieuwe perio
de, ingaande op 1 Juli, zou vermin
deren. De Australische premier Chif
ley berekende, dat zo doorgaande de 
dollar- en goudreserves van Groot
Brittannië, eigenlijk van het gehele 
sterling-gebied, binnen twee jaar 
zouden zijn uitgeput. 

De Engelse moeilijkheden bleken 
ook al bij de besprekingen der 
Q.E.E.C.-landen te Parijs van 3 en 
4 Juni, waar de verdeling van de 
Marshall-hulp werd besproken. En
gelan.d verzette zich tegen elk plan, 
dat tot doel had om de doorgegeven 
Marshall-hulp, de z.g. trekkings
rechten convertibel (d.w.z. dat het 
trekkende land eventueef zijn rech
ten zou kunnen omzetten in vrije dol
lars) of transferabel te maken (d.w.z. 
dat het trekkende land zijn rechten 
op Engeland eventueel zou kunnen 
omzetten in rechtén op één der an
dere landen) , waardoor de Engelse 
export-drive zou kunnen worden be
lemmerd en de tegenover de verleen
de trekking$rachten staande Mar
shall-dollar-inkomsten kunnen wor
den verminderd. 

Om Engeland te bewaren tegen 
een verdere uitputting van haar dol
lar- en goudreserves heeft men ten
slotte een regeling getroffen, waarbij 
het multilaterale betalingsverkeer 
(het ideaal van de Amerikanen) nog 
weinig vooruitg~g maakt. 

De de"aluatie 
T mslotte moest Engeland toch 

zijn gang naar Canossa maken en 
~tafford Cripps vertrok naar Wash
mgton, waar de besprekingen begon
nen, welke tenslotte leiden tot de 
devaluatie van het pond-sterling in 
September. De verwachtingen van 
deze devaluatie waren: 

1) een verhoging van ·de export 
naar de dollar-gebieden met meer dan 
40% ~oor de lagere aanbiedingaprij
zen (Immers bleef men hieronder 
dan. zou men de uitvoer uit de dollar~ 
gebieden, welke 40% duurder waren 
geworden, nog minder kunnen dek
ken dan voorheen) ; 

2) een verlaging van de import 
tengevolge van de hogere invoerpr:ij
zen, met als nevengevolg, dat de im
port meer kan geschieden uit de 
mede-gedevalueerde zachte valuta
landen, wier prijzen nu ook zoveel 
lager komen te liggen. 

De devaluatie mag niet worden 
beschouwd als een wondermiddel 
maar zal moeten samengaan met ee~ 
~rote nationale inspanning tot opvoe
rmg v~ de productie-capaciteit, tot 
ve.rhogmg van de arbeidsproductivi
teit, tot verhoging van de spaarzin, 
tot . toene~ende medewerking van de 
natiOnale mdustrie haar export te 
verleggen van de zwakke-valuta-lan
den met fneer winstmogelijkheden 
naar het dollargebied en eventueel 
tot verlaging van de consumptie. 
O~er de gevolgen van deze deva

luat~~ zal een volgend artikel worden 
geWIJd. J. G. Th. LINSSEN, 

ec. drs. 

Kankeren of Kritiek 
Het kankeren, zo zegt men, zit 

ons NederLanders in het bLoed. Het is 
ons ingeboren en wij doen het ook, 
aLs het Leven niet eens zo sLecht voor 
ons is. Iedere dag vinden wij wel 
een aanLeiding om eens heerLijk te 
mopperen. Inderdaad Lijkt het er weL 
op, dat er geen mens, geen maatre
geL, geen zaak is, die wij zo maar 
zonder meer aanvaarden. 

HoeveeL maLen is het je niet over
komen, dat je, nadat je met iemand i 
hebt kennis gemaakt, gezegd hebt: 
"Wat had die man een verregend. 
hoedje! op of wat had dat mens een ' 
grote neus"? Met dergeLijke onschul
dige opmerkingen begint de kritiek, 
die niet's inhoudt en die weldra in 
gemopper overgaat. Hoe vaak zeg je 
of denk je: "Ik ben niet van pLan me 
aan dat zotte voorschrift te houden". 
En dan komen aL of niet de bezwa
ren, maar je egoïsme steekt in ieder 
gevaL zijn kop op. 

Je vindt die kankerzucht verfoei
Lijk? Ja, daarmee heb je gelijk, 
meestaL, niet altijd. 

Kankeren is gezond -is een nogal 
gangbaar gezegde. Daar zit weL wat 
in. Door het eeuwigdurend mopperen 
over een toestand, die voLgens "men" 
niet is, zoaLs hij zou moeten zijn, 
treedt inderdaad de ongezondheid 
van die toestand weL eens aan het 
Licht. Door het hardnekkig voort bLij
ven kankeren, wordt dat Licht op de 
duur zo feL, dat de personen of de in
stanties, die de toestand aangaat, er 
door verblind worden. Zij kunnen 
zich dan nog een tijdje wapenen met 
een donkere briL en net doen alsof zij 
geen hinder hebben van het Licht, 
maar ten lange leste zal de fLikke
ring zo scheL worden, dat de bril geen 
baat meer geeft. Om de verblinding 
tegen te gaan moeten dan andere 
maatregelen dan het opzetten van , 
donkere brillen genomen worden. ' 
Maatregelen, die, natuurlijk met en 
onder gekanker uitgevoerd, tenslot-
te toch tot gevolg hebben, dat de be
wuste toestand geen kankerschijn
werper meer nodig heeft, omdat hij 
normaal en dus gezond is, 

Zo gezien is de uitspraak - kan
keren is gezond - niet eens zo gek, 
aL is het natuurlijk niet nodig heo 1 

kankeren te propageren. Echter, aLle 
kankeren is g·een kankeren. Er 
schuilt wel eens gezonde kritiek in 
gemopper. Het is nu aLleen maar de 
kunst om gekanker van deze gezon
de kritiek te onderscheiden, zoLang 
wij NederLanders, die het kankeren 
nu eenmaaL ingeboren schijnt, de 
schakelaar nog niet van het streep
je "opbouwende kritiek" hebben ge
draaid • 
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Uitspraken van Karl Barth 
over Kerk en Staat 

De Zwitserse evangelische theoloog 
Karl Barth liet in 1946 een rede druk
ken over de verhouding van kerk en 
staat. 1 ) 

Het is een opmerkelijk en sym
pathiek geschrift, dat wij hier niet 
:zullen bespreken. Wel geloven wij er 
goed aan te doen, enige van zijn ge
dachten hier weer, te geven en ze al
dus op wat ruimer schaal bekend te 
maken. 

Het gemeenschappelijke van 
kerk en staat is, - aldus Barth 
- dat beide een gemeenschap 
van mensen zijn. De kerk is een 
gemeenschap van mensen die 
.Jezus Christus belijden; de staat 
is een gemeenschap van mensen, 
die de uiterlijke vrijheid en vrede 
nastreven. Het verschil is, dat 
de staat ook niet-christenen om~ 
vat, geen belijdenis heeft en geen 
boodschap te brengen heeft. 

Vandaar, dat tolerantie in gods
dienstzaken voor de staat de hoogste 
wijsheid is. 

De kerk erkent de noodzaak van 
een staat; zonder de humaniserende 
invloed van de staat zou de kerk niet 
kunnen voortleven. De staat is niet 
een product van de zonde, maar van 
de goddelijke voorzienigheid, ter voor
koming van chaos. Daarom mag de 
kerk niet onverschillig tegenover de 
staat staan. Maar kerk en staat heb
ben ieder een eigen taak. Wanneer de 
kerk in de staat op zou gaan, zou de 
stem van de enige en laatste hoop 
verloren gaan. 

De kerk heeft voor de politieke 
vraagstukken geen eigen theorie; de 
mensen moeten naar menselijk inzicht 
en vermogen kiezen en proberen. De 
kerk kan nooit één systeem als hèt 
chriStelijke systeem uitspelen. Maar 
wel bestaat de voortdurende keus tus
sen orde en willekeur, bestuur en ty
rannie, vryheid en anarchie, gemeen-

Deze Oudere 
wenst allen, leden en abonné' s een 
gelukkig en voorspoedig 1950. 
Wilt u hier nag gaarne een ander 
adjectief aan toegevoegd zien, 
welnu dan vuile ieder het hen 
gewenste zelf maal' in. Ik hoop, 
dat er veel zegen mag rusten op 
ieders arbeid, en daar ik op deze 
plaats wel voor eigen paroclu'e 
mag spreken, geldt deze hoop 
vooral, waar het betreft de arbeid 
voor en in de J.O. V.D. · 

En hebt u ook zulke heerlijke 
oliebollen gesmikkeld. Tjonge, het 
vet droop mij langs de kin. 't Was 
een heel verschil met een vijf jaar 
geleden. Ik was uitgenodigd, de 
Oudejaarsavond door te brengen 
bij een familie, waar ook jullie 
voorzitter het Oude voor het 
Nieuwe kwam omruilen. Klokslag 
12 kreeg ik van zijn beide lieflijke 
dochtertjes een klinkende zoën op 
iedere wang. En toen deze cere
monie tot in de puntjes was vol
voerd, kwam warempel ook zijn 
betere helft haar ofter brengen. 
Och, wij hebben toen onze eerbe
wijzen maar uitgewisseld. 

Behalve de oliebollen, waren er 
ook appelflappen en saucijzebrood
jes, en wel in zo grote hoeveel
heid, dat deze onmogelijk ver-

schap en collectiviteit, tussen de staat 
van Romeinen 13 en die van Open
baring 13. 

De kerk mag nooit voor haar eigen 
belangen opkomen. De christenen 
moeten steeds barmhartig zijn, en dus 
voor de mensen, niet voor de dingen 
strijden. De mens is de maat van 
alle dingen, d.w.z. dat de dingen 
dienstbaar moeten zijn aan de mens 
en niet omgekeerd. Met voorliefde 
ijvert de christen voor de zwakken, 
de bedreigden, de armen. De kerk 
moet opkomen voor sociale gerech
tigheid. 

Men is christen, wanneer men in 
vrijheid belijdt Gods kind te zijn; elke 
burger komt die vrijheid toe. De kerk 
verzet zich tegen principiële dicta
tuur. De beperking van de vrijheid 
van de vrouw is een willekeurige con
ventie, die niet mag blijven. 

Geen mens is een god; dus moeten 
de machten in de staat gescheiden 
worden. De kerk eist openbare be
handeling van zaken; zij vertrouwt 
het het menselijk woord toe, de vrije 
drager en verkondiger te zijn van 
Gods vrije wil. · 

In de kerk wordt God gediend. In 
de staat moet niet geheerst, maar 
ook gediend worden. De kerk is oe
cumenisch en is derhalve tegen chau
vinisme en voor internationale samen
werking. 

Gods toorn is tijdelijk, zijn genade 
eeuwig. De staat mag derhalve 
krachtdadig optreden, maar moet 
eerst vreedzame middelen zoeken. 

Het partijwezen vraagt propagan
da, stemmenwinnerij, compromissen 
en coalities. Een "christelijke" partij 
compromiteert het christendom. De 
christenen moeten anoniem werken. 
Wel moeten de synodale organen zich 
over politieke zaken uitspreken, maar 
dan niet te laat, niet enkel over reli
gieus-zedelijke ortderwerpen en niet 
ten behoeve van een bepaalde klasse. 

'> Barth, Karl, Christengemeinde und 
Bürgergemeinde. Zollikon-Zürich, -1946. 

werkt kon worden. In' zo'n geval 
wordt natuurlijk de hele mikmak 
op 1 Januari opnieuw in de oven 
gezet. Heerlijk knappend, kwamen 
flappen en broodjes des Zondags 
wéér op tafel. Bijna begon het 
nieuwe jaar met"''Uzie; toen .we bij 
de laatste uitdeling aanbeland 
waren, bleken er meer personen in 
hun maag nog een leeg hoekje te 
hebben gereserveerd, dan er lek
kernijen op de schaal waren over
gebleven. Het is met een sisser 
afgelopen. U hebt uw voorzitter 
behouden! 

En dat is maar goed ook, want 
er wacht de J.O.V.D. een groots 
programma. Op 25 en 26 Febru
ari krijgen jullie te Arnhem een 
prachtig weck-end. Ik kom zeker 
mijn neus even om 't hoekje ste
ken, en ik heb ;;;o het vermoeden, 
dat ik er dan vele van jullie in 
dat prachtige conferentie-oord zal 
aantreffen. 

Naar ik vernam, komt de heer 
Inden een keurig speechje afste
ken. Zou lu'j daarvan weer zo'n 
honger krij.gen, als toen op 12 No
vember? Maar in het Ooigaardt
huis geen kruimeltjes op de grond 
laten vallen! Dat is taboe. Want 
in dit huis doen de gasten zelf de 
corvée. En dan geldt: hoe minder 
kruimels, hoe meer vreugd. 

_) 
THOMASSEN & DRIJVER 

DEVENTER 
voor: 

Blikverpakking voor de Conservenindustrie 
Rondcartonnages 
Patentsluitingen voor glasverpakking 

'-----------------------------' 
Het Liberaal Studentencongres te Luik 

25,26 en 27 November 1949 
Dit congres droeg een drieledig ka

rakter: Allereerst werd de 75ste ver
jaardag gevierd van de Liberale 
studentenvereniging van Luik. Een 
gedeelte van het congres droeg der
halve het karakter van een blijde 
herdenking van dit bijzondere feit. 

Daarnaast kwamen de afgevaar
digden van alle Belgische liberale 
studentenverenigingen bijeen voor hun 
jaarlijks congres. Er werden verschil
lende binnenlandse en algemeen-poli
tieke vraagstukken besproken en 
moties aangenomen. 

Tenslotte waren vertegenwoordi
gers aanwezig uit Frankrijk, Luxem
burg, Nederland (namens de J.O.V.D.) 
en Zwitserland. Hierdoor werd het 
congres tevens internationaal van 
aard en kon er ook een besluit ge
nomen worden met betrekking tot de 
vorming van een internationaal con
tactpunt voor alle liberale studenten
verenigingen. 

De geest op het congres was voor
treffelijk: zuiver studentikoos, ohbe
rispelijk liberaal en alles in vlotte stijl, 
die soepel was, maar nimmer de goede 
noot IUiste. 

Tal van officiële personen luister
den de bijeenkomsten met hun aan
wezigheid op: wij noemen hier o.a. 
de liberale minister Zijne Exc. J. Rey, 
de ondervoorzitter van de liberale 
partij, de heer· Destenay, de gedepu
teerde van de provincie Luik, de heer 
Pouret en talloze anderen. 

De 75-jarige Luikse Liberale Stu
dentenvereniging is jong van harte, 
vol levenslust en levenskracht e1,1. 
speelt een rol van betekenis in het 
Luikse studentenleven. Zij staat onder 
de goede leiding van R. Gillaux, die 
gedurende het gehele congres het 
voorzittersbelletje hanteerde. 

Het veelzijdige, maar gelukkig niet 
te zwaar overladen programma om
vatte enige ontvangsten (o.a. ten 
Paleize van de Gouverneur van de 
Provincie Luik), een guindaille, dat 
is een kroegjool (of op zijn vlaams: 
een -tonzitting), commissievergade
ringen, een zeer geslaagd bal en een 
banket, waar geestige en ernstige 
speeches uiting gaven aan de gevoe
lens V8.l( enige der congressisten. 

Ten aanzien van de koningskwestie 
namen de Belgische afgevaardigden 
een motie aan, waarbij de volksraad-
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pleging - met tegenzin - aanvaard 
wordt, om eindelijk uit de impasse 
te geraken. Leopold III is in liberale 
kringen in het algemeen onpopulair. 
Met temperament werd door velen 
aan de debatten deelgenomen. 

Bij de commissievergadering over 
de Benelux viel het op, dat de Belgen 
hun eigen mensen, die de invoering 
van de Benelux in handen hadden, 
bureaucraten noemden, en aan de 
andere kant aan Nederland enige pun
ten aangaven, die het regelen moet, 
waaronder het Antwerpen-Rijnkanaal. 

De "Internationale Studenten Orga
nisatie" was het onderwerp va:Q. de 
derde commissievergadering. Wou
ters uit Brussel gaf een zeer gedocu
menteerd overzicht over deze geheel 
op communistisch kompas varende 
organisatie. Moet België, als één der 
laatste Westerse deelnemers nu ook 
de I.S.O. verlaten? Zou de oprichting 
van een "Westerse" internationale 
studentenorganisatie kans van slagen 
hebben? Besloten werd in ieder ge
val, de Wereld Federatie van Liberale 
en Radicale Jeugd te Zürich te ver
zoeken, een internationaal liberaal 
studentensecretariaat op te richten. 
Dit contactpunt zou als vacantieruil
beurs een nuttige en prettige functie 
kunnen vervullen. De Nederlandse 
gedelegeerden juichten dit Belgische 
initiatief toe. 

Het banket op Zondagmiddag 
vormde het slot van dit zeer geani
meerde congres, waarmee we onze 
Luikse vrienden gerust kunnen ge
lukwensen. 

Onze eindindruk is; dat het congres 
er volledig in geslaagd is, vele inter
nationale contacten te leggen in een 
sfeer van echt liberale vriendschap. 
A'dam, Dec. 1949. 

EDGAR NORDLOHNE. 

CAREL COHEN. 

Het laatste Nieuws 
Op de Vergadering van Het 
Executive Committee der World 
Pederation of Liberal and Radical 
Yorth, 6-7 Januari te Amsterdam, 
is onze J.O.V.D. toegelaten als 
,.associate member" (d.w.z. dat 
onze toelating nog door het con
gres der Federatie bekrachtigd 
zal moeten worden). 

Denkt U allen aan onze prijsvraag 
voor een J.O.V.D.-embleem 7 
De termijn van inzending sluit 
deze maand. 

De Secretaris dankt al diegenen, die 
de J.O.V.D. en hem persoonlijk 
een kaartje deden toekomen ter 
gelegenheid van de Jaarwisseling, 
en wenst hun wederkerig al het 
beste voor 1950. 
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NIEUWS UIT HET BINNENLAND 
Zeven afdelingen 

in oprichting 
TILBURG. 
Geen kat in de zak. 

In het Zuiden gaat men niet over 
één nacht ijs. Alvörens tot oprichting 
over te gaan, wenst men de grootst 
mogelijke zekerheid te hebben, dat 
men geen kat in de zak koopt. Naar 
verluidt, wil het ook nog niet vlotten 
met het vinden van een geschikte lo
caliteit voor bijeenkomsten. 

Gedurende Januari zaf een inten
sieve actie worden gevoerd en dan 
wordt het ook in Tilburg: alle hens 
aan dek. 

Contact-adres: J. W. Hooftman, 
Maetsuykerstraat l. 

WALCHEREN. 
Vader houdt moed. 

De vorming van J.O.V.D.-afdelin
gen in Zeeland loopt nog niet vlot. 
Op een laatst gehouden vergadering 
van de centrale Middelburg der V.V. 
D. werd steun toegezègd, maar wij 
kunnen ons niet onttrekken aan de 
gedachte, dat de medewerking der 
ouderen, (hetgeen in eerste instantie 
t9ch zeer wenselijk is), met weinig 
enthousiasme geschiedt. De heer 
Vader geeft echter de moed niet op 
en hoopt binnenkort een poging tot 
oprichting te doen. 

Contact-adres: W. Vader, Kasteel
straat 60, Vlissingen. 

N.- en Z.-BEVELAND. 
De sloep van de Visser 

Met betrekking tot deze beide ei
landen geldt het zelfde als voor Wal
cheren. In de diverse gemeenten 
wordt gezocht naar contact-adressen. 
Hebben de gegadigden zich eenmaal 
aangemeld, dan kan ook hiér een 
J.O.V.D.-sloep te water worden ge-
laten. · 

Met behulp van "De Driemaster" 
zal een werk-actie op touw worden 
gezet. Wij hopen zeer, dat deze actie 
mag slagen. De vele tijd, die ons 
H.E.-lid De Visser er aan spendeert, 
zal dan niet voor niets zijn geofferd. 

Contact-adres: C. J. de Visser, 
Rijksweg 33, Kruiningen. 

ASSEN. 
Waar is ze nou? 

In de Drentse hoofdstad wordt met 
onversaagde moed verder gearbeid. 
Wij hebben nog niet vernomen, of de 
gevraagde secretaresse reeds is gear
riveerd. Maar, met of zonder deze 
hulp, de aanmeldingen worden nauw- -
keurig geregistreerd. 

Contact-adressen: Mr. K. van Dijk, 
van Starkenborghstraat 6A, Gronin
gen; Mej. L. Ferwerda, Groninger

. straatweg 165, Assen. 

COEVORDEN. 
Het vonkt. 

De vorming van een afdeling vindt 
voortgang. 

Contact-adres: A. Vonk, Markt 21. 

AMERSFOORT. 
Leve de commissies. 

Deze stad wenst niet de kans te 
lopen, straks niet meer in tel te zijn. 
Daarom is met spoed een commissie 
in het leven geroepen, om de oprich
ting van een afdeling voor te berei
den. Het district Utrecht· zal dus zo 
dadelijk weer met een afdeling wor
den vermeerderd en krijgt dan heel 
wat in de melk· te brokkelen. 

Contact-adres: R. Kok, Wester
straat,24. 

EMMEN. 
Een conclusie. 

Ook hier gaat de activiteit grote 
vormen aannemen en men is tot de 
conclusie gekomen dat een J.O.V.D.
afdeling de gemeente allerminst zal 
misstaan. 

Contact-adres: Mr. J. W. Boonk, 
Wilhelminastraat 77. 

HEERENVEEN. 
Contact-adres: A. de Jong, Maas

dijkstraat 26. 

ROTTERDAM. 
Ja, ja! 

Va~uit een hoekje, wat grieperig, 
en diep weggezonken in een pracht 
fauteuil hebben wij de afdeling aan
schouwd, toen haar leden en belang
stellenden Vrijdag 23 December zich 
twee aan twee rhythmisch over de 
dansvloer bewogen. Het Kerstbal 
werd gehouden in een der, daartoe bij 
uitstek geschikte, zalen van gebouw 
"Palace". Drie Zuid-Amerikaanse jon
gemannen, si::huilgaande onder grote . 
sombrero's, joegen met tamboerijn 
bas en guitaar het rhythme som~ 
vervaarlijk op. Stoelendans, ballon
nendans, contra-fox, (Rotterdamse 
naam voor schrikkeldans) en wat dies 
meer zij dienden om weer op adem te 
komen. Prijzen waren er voor de win
naars der diverse dansspelen: taarten, 
eau de cologne en cigaretten. Wij ho
pen, dat de secretaris enige leden 
heeft kunnen boeken. Wij kunnen ons 
niet onttrekken aan de gedachte, dat 
de avond geslaagder had mogen he
ten; wanneer men b.v. een spreker 
had ingelast, of enige leden in de ge
legenheid had gesteld iets ten beste 
te geven (op welk gebied dan ook). 
Nu was· de avond wat vlak. Deze in
druk kan natuurlijk te wijten zijn aan 
onze opper"vlak"kige kennismaking 
met de afdeling! 

Na äfloop (pl.m. 1.30 uur v.m.) 
friste de koele nachtlucht ons denk
vermogen weer wat op. 

Het SE C RE T AR I A A T der 
J. 0. V. D., tevens redactie
secretariaat, is gevestigd te 
Amsterdam-Z., Van Tuyll van 
Seroaskerken plein 29\ 

AMSTERDAM. 
De juiste feiten. 

Driemaal brachten groepjes leden 
der afdeling een bezoek aari de ge
meenteraad. Zij zagen de communis
ten menige nederlaag lijden. 

De kringbijeenkomsten werden 
voortgezet en medio Januari wordt 
weer gestart in het nieuwe jaar. 

Door technische moeilijkheden is de 
vorige maal een ernstige fout in het 
nieuws geslopen. De tekst van de 
rede, die de heer Ie Cavelier zich had 
voorgesteld te houden is op 1 Decem
ber niét voorgelezen. 

Wij zouden de heer Van Zoelen, 
oud-gemeenteraadslid, ernstig te kort 
doen, wanneer we nu niet zouden 
vermelden dat hij zich direct bereid 
verklaarde de spreekbeurt over te 
nemen. Zijn rede waarin hij de be
ginselen der J.O.V.D. besprak, werd 
met grote belangstelling aangehoord 
en ontlokte een lange discussie en 
vele vragen. 

DEN HAAG. 
Wat deed Sinterklaas? 

De naam van het afdelingsblad is 
geworden: "De Vrijbuiter". Onze ge
lukwensen met deze naam en tevens 
met de uitgave van het December
nummer. Het zag er keurig verzorgd 
uit, en door het overzicht dat werd 
gegeven van de activiteiten in het 
afgelopen jaar, blijkt nog eens dui
delijk dat de afdeling alle krachten 
heeft ingespannen om de leden zo 
veel mogelijk te bieden. 

Op 1 December hield de Politieke 
Groep haar eerste bijeenkomst. De 
fractievoorzitter der J.O.V.D. in het 
Jongeren-Parlement hield een inlei
ding over het Beginselprogramma der 
V.V.D. - Op 9 December werd St. 
Nicolaas gevierd met een dansavond 
waar tevens nog gelegenheid was om 
te sjoelbakken en tafel-tennissen. De 
Sint kwam persoonlijk eens pools-

hoogte nemen en overhandigde ieder 
een kleine surprise. Wij hopen, dat 
Ansje Kuyper niet in de zak is ver
dwenen en weggevoerd want dan 
loopt de verzending der Driemasters 
in Den Haag spaak! 

GRONINGEN. 
Op naar de 100! 

Mr. H. L. Siebers heeft op de laat
ste bijeenkomst van 13 December j.l. 
het onderwerp "Waarom J.O.D.V.-er" 
van alle kanten belicht en deze vraag 
is voor allen thans heel duidelijk be
antwoord. Waar bleven de leden? De 
presentielijst telde de 13e maar 13 
handtekeningen. Was men een beetje 
bijgelovig of verkeerde men reeds in 
de Kerstsfeer? Jammer, de opkomst 
was nog nooit zo slecht...... en de 
avond was juist zo ontzettend inte
ressant. Enfin, half Januari start de 
afdeling weer voor 't nieuwe jaar en 
dan met een volle zaal. Wij rekenen 
op jullie!! 

De huisbijeenkomsten draaien (bij 
Hoekman begon de victorie) en zijn 
een groot succes. De andere groepjes 
durven de eerste stap blijkbaar niet 
aan, maar voor 1950 rekent het be
stuur op grote activiteit: een gere
geld bezoek op de maandelijkse bij
eenkomsten en introducé's mede
nemen. Van nu af aan zij de Groningse 
leus: Op naar het lOOste lid!! 

Secretariaat: T. de Vries, Mr. W. 
de Sitterstraat 13A. 

NAARDEN-BUSSUM e.o. 
Een dozijn aan de start. 

Op 16 December had te Bussum 
de uitvoering plaats van een reeds 
lang gekoesterd plan: de opricb:ting 
van een J.O.V.D.-afdeling. De heer 
Van Raalte, voorzitter van de afde
ling Amsterdam, was een avondje 
over komen wippen om iets te ver
tellen van het werk der J.O.V.D .. Ge
zellig pratend liet hij vele problemen 
en aspecten de revue passeren, legde 
uit wat de J.O.V.D. wil en gaf de 
middelen aan, waarmee zij haar doel
einden tracht te bereiken. 
Enkele vragen boden de spreker ge
legenheid op sommige kwesties, b.v. 
beginselverklaring, organisatie van 
een afdeling en het optreden der 
J.O.V.D. (in haar geheel) naar bui
ten, dieper in te gaan. 

De vertegenwoordiger van de plaat
selijke afdeling der V.V.D., de heer 
Millenaar voerde ook enkele malen 
kort het woord en wenste de jonge 
afdeling geluk met haar oprichting. 

De afdeling start met 12 leden. 
Secretaris is de heer 0. Suurenbroek, 
Graaf Florislaan 36, Bussum. 

HOEKSE WAARD. 

Praet-varia. 
. De Hoekse Waardse afdeling is 

16 December weer begonnen met de 
gebruikelijke praatavonden, die er 
het winterseizoen een leerzame en ge
zellige inhoud geven. Bij Schelling & 
v. d. Ree te Klaaswaal sprak de men
tor, de heer Goosens uit Oud-Beijer
land voor de vier masten van de 
Driemaster; Vrijheid, Verantwoorde
lijkheid, Verdraagzaamheid en sociale 
Gerechtigheid, waarna een gezellig. 
dansje gedaan werd en Ma in de ge
legenheid werd gesteld koffie, koek 
of een glaasje ter tafel te brengen. 
Toen kwamen de stemmen los en of 
het nu kwam door een contra-dans 
of door tante Ka, die 's avonds alleen 
ging wandelen, is niet bekend, maar 
tenslotte kwam men tot een interes
sante gedachtenwisseling over de 
huidige wettelijke positie van de ge
huwde vrouw en de veranderingen, 
die dienaangaande op stapel staan. 
Ook de cafésluiting op Zondag bracht 
nogal wat stemmen tot spreken. 

Diverse introducé's getuigden er
van, zich thuis te voelen in de gezel
lige praatavonden-sfeer door zich als 
lid op te geven. Deze maand zal nog 
een dergelijke avond gehouden wor
den waarop een ieder welkom is. 

Welk beroep k.ies jij 1 
I 

"Economie" heeft vele 
aspecten 

Sedert enige jaren lijkt Nederland 
over~troomd door m.ensen, die soms 
"drs voor hun naam zetten. Die drie 
lettertjes betekenen: ·doctorandus. 
Er zijn doctorandi in de chemie in de 
wiskunde, in de talen, enz., ed.z. 

Alleen de technicus zet, na zijn 
l.aa~ste examen, ingenieur (ir) en de 
Jll;riSt meester. (mr) voor zijn naam. 
Die meesters m de rechten zijn lang 
niet altijd advocaat. Men kan wel zeg
gen, dat de meesten op plaatsen zit
t~n, ~aar het alleen aankomt op in
Zicht m maatschappelijke betrekkin
gen. De juridische studie, zo wordt 
veronderst~ld! verschaft het nodige 
:Uge~ene mzicht, maar beperkt zich 
m feite tot de kennis van de rechts
betrekkingen tussen de mensen. Ge
leidelijk aan is het inzicht doorgebro
ken, in Nederland wat later dan in 
andere Europese landen dat voor 
deze fucties de kennis va~ de econo
mie en van economische instellingen 
nodiger is. 

Als centrum voor economische stu
die werd in 1913 te Rotterdam de Ne
derlandse Economische Hogeschool 
opgericht, later gevolgd door een 
Kat~olieke Economische Hogeschool 
te Tilburg, de economische faculteit 
van de Universiteit van Amstevdam 
(de zgn. rode universiteit) de econo
n;tis?he facult.eit van de Rijksuniver
Siteit te Gromngen en de economische 
faculteit van de gereformeerde 
("Vrije") Universiteit te Amsterdam. 
Wij zien tegenwoordig dan ook veel 
economen (doctorandi in de econo
:J?i~) op plaatsen, die vroeger door 
JUristen werden ingenomen. Het zijn 
vooral de economen, die vaak "drs" 
voor hun naam zetten, om daarmee 
de principiële gelijkheid met de ju
r~sten ~~ laten uitkomen. Dit gebruik 
vmdt ZI~n grondslag niet in de hoger 
onderwiJSWet en moet eigenlijk afge
keurd wovden. 

Wat kan men worden? 
Als men zo'n economische studie 

volbracht heeft, wat kan men dan 
worden? Het antwoordt luidt alles 
of niets" en hangt af van\ wat' men 
vevder nog in zijn mars heeft. Want 
de economische studie leidt niet op 
voor een bepaald vak. Men krijgt al
leen inzicht; inzicht in het ingewik
kelde economische leven van de 
mens, een van de interessantste maar 
weinig begrepen ·cultuurpraestaties 
van de westerse samenleving. ,Wat is 
waarde ?',de economie probeert een 
antwoord te geven, ,wat is winst?', 
weer antwoordt de economie Wat is 
geld?', de economie weet het. ',waar
door wordt de hoogte van het ar
beidsloon bepaald?', de economie 
geeft inzicht hierin. ,Wat is het voor
deel van de handel?', door economi
sche studie komt U erachter. Dit zijn 
alles begrippen, waar we dagelijks 
mee te maken hebben. 

Waavde, winst, geld, arbeidsloon, 
handel, en er zijn zo nog ontzettend 
veel meer dingen, waar we dagelijks 
mee zitten. We moeten bepaalde da
den doen, zonder dat wij er de draag
wijdte voldoende van 'beseffen. Is 
rente nemen niet erg immoreel? Ont
vang ik niet een te laag loon? He
laas beijveren broodpolitici zich maar 
al te graag, deze vragen zó te be
antwoorden, dat de noodzakelijke ge
volgtrekking wordt, zich achter de 
politicus te scharen. Het gevolg is, 
dat maar al te veel mensen het eco
nomische leven door een gekleurde 
bril zien. 

Om goede en doeltreffende maat
regelen te nemen, moet men echter 
niet een vertroebeld politiek beeld 
voor ogen hebben, maar moet men 
beschikken over een nuchter inzicht 
in oorzaak en gevolg, in functie, 
doel en voorwaarden. En wanneer we 
dit nuchtere inzicht hebben verwor
ven, kunnen we proberen er ons 
voovdeel mee te doen. Hoe? Als men 
een vlotte pen heeft en makkelijk in 
de omgang is, is journalistiek werk 
mogelijk. 

(Wordt vervolgd) 
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MAANDORGAAN 
/ 

JAGO 
SHAWLS 

voor dames 

en heren 

VAN DE JONGEREN ORGANISATIE VRIJHEID EN DEMOCRATIE 

0 V E R P E I N Z I N G E N B IJ 
I{RANTENBERICHT 

EEN 

V olgens het Oostenrijkse blad "Die Presse" 
heeft de Oostenrijkse politie op uitdrukkelijk 
bevel van de Russische autoriteiten twee Hon
gaarse meisjes en een jongen, die met levens
gevaar over de grens naar Oostenrijk waren 
gevlucht, aan de Hongaarse politie uitge
leverd. 

De drie jongelui zijn de 17-jarige gravin 
Juliska Nadasdy, de 23-jarige Gisela Kardos en 
een 22-jarige student wiens naam onbekend is. 

Bij hun komst op Oostenrijks gebied hadden 
zij aan de politie medegedeeld, dat zij deel had
den uitgemaakt van een groep van 21 jonge 
Hongaren, die op 1 December getracht hadden 
uit het land te vluchten. 

Toen de groep des nachts de prikkeldraad
versperringen aan de grens bereikte, geraakte 
zij in een mijnenveld. Enkele mijnen ontploften 
en de Hongaarse grenswachten begonnen in het 
schijnsel van de onmiddellijk ingeschakelde 
zoeklichten op hen tè schieten. 

Acht jongens en meisjes werden gedood; negen 
gevangen genomen en vier slaagden er in Oos
tenrijks grondgebied te bereiken. Drie hunner, 
die zwaar gewond waren, werden toen in een 
ziekenhuis opgenomen. 

Ondanks protesten uit Wenen ·en de veront
waardiging van de plaatselijke bevolking Jijn 
zij thans uitgeleverd." 

Ziedaar een krantenbericht, dat wij zeer on
langs in een van onze dagbladen aantroffen. 
"Drama in mijnenveld aan de Hongaarse grens" 
stond er boven. 

Niet maar een kennisgeving 
wij leven in een gejaagde tijd, lezen onze 
krant in de regel oppervlakkig en een groot deel 
van onze generatie schijnt reeds dermate afge
stompt, dat men dergelijke berichten voor ken
nisgeving aanneemt om zich vervolgens te 
amuseren met het vervolgverhaal of de kruis
woordpuzzle, die men elders in zijn dagblad aan
treft. 

Maar zo liggen de zaken niet, althans behoren 
zij niet te liggen. Een ieder, waarvoor de be
grippen Vrijheid en Democratie niet leeg en 
inhoudloos zijn, zal door dergelijke berichten als 

BUSSINK 
DEYENTER I{OEI{ 

pikante, fijne 
kruidensmaak 

wij hierboven citeerden, moeten worden opge
schrikt en zal tot de conclusie moeten komen, 
dat het misdadig is deze dingen langs zich heen 
te laten glijden zonder een poging te doen hier
aan iets te veranderen. 

Men hoeft niet bepaald politiek geschoold te 
zijn om te weten, dat er in de wereld een grote 
scheidingslijn waarneembaar is n.l. die tussen 
Vrijheid en Dictatuur, tussen Democratie en 
Slavernij. Ook voor hen, die er· nog voor terug
schrikken zich in vraagstukken te verdiepen van 
partij-politieke aard moet het duidelijk zijn, dat 
met de keuze tussen Vrijheid of Dictatuur niet 
langer kan worden gewacht. 

Een en twintig jongeren gingen door de don
kere nacht langs prikkeldraadversperringen en 
mijnenvelden om de vreselijke mensonterende 
tyrannie te ontvluchten eu de vrijheid te zoeken. 
Acht bekochten dit mët de dood. Negen werden 
gevangen genomen in de vreselijke wetenschap, 
dat zij aan de ernstigste represaille-maatregelen 
zullen worden blootgesteld, alleen omdat zij naar 
de vrijheid hunkerden. Drie jongeren· die de 
vrijheid zagen en zich veilig waanden, zullen 
thans weer worden uitgeleverd en worden terug
gebracht naar een land der verschrikkingen. 

Wij willen hier niet het zwaartepunt leggen op 
het feit, dat de vrijheid in Oostenrijk te zwak is 
gebleken haar jeugdige aanhangers tegen het 
brute geweld van buitenaf te beschermen. Dit is 
tenslotte weer een kwestie van politieke machts
verhoudingen, waarbij helaas de vrijheid door 
de terreur is overweldigd. 

VVij zijn bevoorrecht 

Wel echter wilen wij er op wijzen, in welke 
bevoorrechte positie wij ons in ons land bevin
den, dat wij vrij kunnen leven en handelen. Een 
bevoorrechte positie inderdaad, waarvan wij de 
betekenis nimmer kunnen overschatten. 

Indachtig het geciteerde krantenbericht rest 
tenslotte de allesbeheersende vraag: "Wat willen 
wij Nederlandse jongeren, Vrijheid of Slaver
nij?" 

Welnu, als wij de vrijheid kiezen, een keuze 
die gezien de mentaliteit van ons volk gelukkig 
voor het overgrote deel niet twijfelachtig is, zal 
deze offers van ons vragen. Zomin ons lichaam 
en onze geest in stand blijven als zij niet worden 
gevoed en verzorgd, zomin zal de Vrijheid in 
stand kunnen worden gehouden als zij niet wordt 
gekoesterd en beschermd. De Vrijheid is ook in 
ons land bij voortduring in gevaar en indien er 
geen jonge handen gevonden kunnen worden om 
haar te beschermen, zal ook hier de Vrijheid 
verloren gaan. 

Misschien begrijpen wij het pas heel goed 

waarom het gaat, als wij ?et aldus stellen, dat de 
Hongaarse jongeren achter het IJzeren Gordijn 
alles zouden willen geven om de verloren vrij
heid te herwinnen. Om in ons land de vrijheid 
te behouden is het nog niet nodig het hoogste 
te geven, doch offers zullen moeten worden ge
blacht. Die offers zijn, indien men ze vergelijkt 
met die welke de een en twintig Hongaarse jon
geren brachten, zo gering, dat het niet de moeite 
waard is hierover hoog van de toren te blazen. 
M.a.w. het is niet teveel gevraagd, om althans 
iets te ondernemen om de vrijheid te verdedigen. 
Onverantwoordelijk is het echter langs deze 
problemen heen te glijden en te volharden in een 
passieve houding, alsof datgene wat er in de 
wereld gebeurt, ons niet aangaat. 

Een persoonlijk belang 

Het gaat ons wel degelijk aan, niet alleen als 
groep, maar ook als individu. Een aanslag op de 
Vrijheid betekent een aanslag op ons persoonlijk 
leven. Een aanslag op de Democratie betekent 
een aanslag op onze vrije meningsuiting. 

Moge het geciteerde krantenbericht over de 
gebeurtenissen in Hongarije dit nog eens in alle 
scherpte duidelijk hebben gemaakt. Wij zijn van 
mening, dat dit bericht juist door zijn vreselijke 
inhoud meer indruk op ons maakt dan talloze 
artikelen en redevoeringen die aan de begrippen 
Vrijheid en Democratie worden gewijd. 

Een ieder laat de betekenis van dit bericht ten 
volle op zich inwerken en schare zich achter het 
vaandel van de J.O.V.D. · 

Er is nog werk genoeg te verrichten. Niet alleen 
het verenigingsleven vraagt onze volle aandacht, 
maar ook nog vele anderen zullen uit hun lauw
heid moeten worden gewekt om het leger der 
vrijheidlievende jongeren te versterken. 

Daarom aan de slag, op huisbezoek, kortom 
er op uit om de gelederen van de J.O.V.D. te ver
sterken. Hiervoor zal het wel eens nodig zijn de 
warme kachel te verlaten en een k,oude winter
storm lopend of op de fiets te trotseren. Het gaan 
door een mijnenveld is evenwel erger. Hopelijk 
hebben wij elkaar niet misverstaan! 

G.St. 

~·······························~···········~ 

VICTORIA HOTEL 
AMSTERDAM 

TELEFOON 34255 
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Uit onze Vragenbus 

Betekenis van Marshallplan 
en trekkingsrechten 

Bij de redactie kwam de volgende 
vraag (van S. T. M. te V.) op tafel: 
"Ik lees geregeld de economische ar
tikelen, die in Uw blad verschijnen. 
Ik heb er soms echter moeilijkheden 
mede. Kunt U mij zeggen: "Hoe 
werkt het Marshall-plan en wat zijn 
trekkingsrechten eigenlijk precies?" 

Antwoord: De Verenigde Staten 
geven in het raam van het Marshall
plan zowel "unconditional aid" (on
voorwaardelijke hulp) als "conditional 
aid". De "unconditional aid" geschiedt 
öf als schenking öf als lening (in de 
praktijk is alles 'n cadeau). Het Ame
rikaanse parlement keurt nu een p!an 
tot hulpverlening voor geheel West
Europa goed, waarbij voor elk land 
is bepaald, hoe groot die hulp zal zijn. 
De V.S. geven nu b.v. $ 480 millioen 
"unconditional aid" aan België en be
palen daarna, welke importen komen
de uit de dollar-landen hiermede zul
len worden gefinancierd. De expor
teurs uit de V.S. die Marshall-goede
ren afzenden, worden door de staat 
in dollars betaald, de importeurs in 
België betalen de importen uit de 
Marshall-hulp in francs aan de Natio
nale Bank van België, welke deze 
fnJ,ncs op een speciale rekening boekt, 
een soort pot dus. In overleg met de 
Marshall-autoriteiten wordt vastge
steld waarvoor deze francs zullen 
worden gebruikt, b.v. voor de bouw 
van wegen, voor het oprichten van 
nieuwe indllstrieën, etc. Deze hulp 
komt dus hierop neer, dat de Mars
hall-landen bepaalde, door de Ameri
kaanse autoriteiten aan te wijzen 
goederen uit de dollar-landen kunnen 
invoeren zonder één dollar rijker of 
armer te worden. 

De "conditional aid" werkt anders. 

Deze toestan9, dat 25% der trek
kingsrechten "transferabel" is, werd 
met moeite verkregen, want Enge
land verzette zich tegen het transfe
rabel maken van de trekkingsrech
ten, omdat het met zijn vrijwel uit
geputte dollarreserves en zijn grote 
dollarbehoeften bevreesd was, dat ve
Ie landen wegens de te hoge prijzen in 
Engeland hun trekkingsrechten zou
den· overdragen aan andere landen 
van de O.E.E.S., waardoor de Britse 
export gevaar zou lopen. 

België's voorstel om de trekkings
rechten "convertibel" te maken vond 
geen genade bij de andere Europese 
landen, hoewel ook de Ver. Staten 
hiervoor voelden. In dit geval kreeg 
elk land trekkingsrechten op de 
andere gezamenlijk, d.w.z. Nederland 
kon zijn verleende trekkingsrechten 
laten gelden op elk O.E.E.S.-land. 
Daar de conditional aid in dit geval 
aan de O.E.E.S.-landen gezamenlijk 
zou worden verleend, spreekt men dan 
van een "dollarpool", waaruit elk 
land zijn aandeel krijgt als tegen
waarde voor de verleende hulp aan 
andere landen. Krijgt Nederland voor 
$ 190 millioen trekkingsrechten en 
heeft het land deze trekkingsrechten 
in een bepaalde periode v.d. Marshall
hulp, b.v. 10Y2 maand, niet geheel 
kunnen opmaken in Europa, dan 
krijgt het land voor de rest, z.g. "vrije 
dollars", waarmede dan de aankopen 
overal in de wereld kunnen worden 
gedaan. Daar alle landen unaniem be
vreesd waren voor hun dollar- (en 
goud-) reserves, is dit plan voorlopig 
van de baan. 

Enkele weken, nadat het boven-

staande was neergeschreven, is een . 
nieuw plan op tafel verschenen met 
het doel om het Europees handels- en 
betalingsverkeer te vergemakkelij
ken. 

Dit plan, een Amerikaans initiatief, 
is door de E.C.A. aan de O.E.E.C. 
voorgelegd. De hoofdlijnen van dit 
plan zijn: 

1. De volledige omwisselbaarbeid 
van de verschillende valuta's van 
West-Europa. D.w.z., dat b.v. Neder
land zijn schulden aan België kan 
betalen met zijn vorderingen op 
Zweden. Hiervoor zal een West
Europees claering-instituut in het 
leven worden geroepen, via welke 
dus de afrekeningen zullen plaats 
vinden. 

2. Alleen dan is sprake van beta
ling in dollars of goud, wanneer het 
land ten opzichte van de gezame
lijke landen een algemeen nadelig 
f;aldo heeft. Deze betalingen 
nochtans zullen slechts voor een 
klein gedeelte in goud of dollars ge
schieden, voor het grootste deel zal 

Welk beroep kies jiJ 1 (11) 
Er zijn economen, die vooral kran

tenartikelen schrijven. Velen zijn het 
er niet. De meesten eten wel uit de 
staatsruif, zijn werkzaam op een de
partement of bij een ander overheids
lichaam. De overheid grijpt in de mo
derne tijd zo vaak in het economisch 
leven der burgers in, dat een groot 
aantal economisch geschoolde mensen 
in dienst van de overheid nodig is. 
Slechts enkelen bereiken de hoogste 
toppen, waar de grote lijnen bepaald 
worden. De meesten blijven wat Ja
ger "hangen". Waarom? Omdat voor 
de topfuncties steeds iets meer, veel 
meer zelfs, nodig is, dan theoretisch 
geschoold inzicht. Aan de top zijn 

België kan b.v. voor een waarde van 
$ 160 millioen goederen uit de dollar
landen invoeren, maar verplicht zich, 
éérst aan andere Marshall-landen, tot 
een tegenwaarde van die $ l!lO mil
Hoen, hulp te verlenen. Men spreekt 
dan va,n doorgegeven Marshall-hulp of 
van z.g. "trekkingsrechten". Zo ver
leent b.v. België voor $ 80 millioen 
trekkingsrechten aan Nederland, $ 60 
millioen aan Frankrijk en $20 mil
Hoen aan Engeland. - Dit wordt be
paald in een vergadering van de 
Marshall-landen of O.E.E.S.-landen 
(Organisatie voor Europese Economi
sche Samenwerking) met medewer
king van de Amerikaanse Marshall
autoriteiten (E.C.A.-Economic Con
trol Administration). 

Aan onze Leden! 

De praktijk is nu, als volgt: De 
Nederlandse importeurs van Belgische 
goederen, welke op grond van de 
trekkingsrechten worden ingevoerd, 
betalen in guldens aan de Nederland
sche Bank, welke deze boelü op een 
speciale rekening (evenals bij de di
recte Marshall-hulp), de Belgische 
exporteurs ontvangen betaling in 
francs van de Nationale Bank van 
België. Door de levering van de goe
deren aan Nederland ontvangt België 
het recht om andere goederen uit de 
dollar-landen in te voeren. De Belgi
sche importeurs betalen in francs, 
welke moeten dienen om de Belgische 
exporteurs naar Nederland te beta
len. België }{rijgt dus uit de "condi
tional aid" geen "pot". Nederland 
wèl. 

De trekkingsrechten waren tot 
voor kort bilateraal, d.w.z. dat Ne
derland tot $ 80 millioen trekkings
rechten alleen op België had en dus 
niet deze trekkingsrechten kon over
dragen b.v. op Frankrijk, die dezelfde 
producten veel goedkoper kon leve
ren. Thans kan elk land 25% van 
zijn trekkingsrechten "transferabel" 
of overdraagbaar maken, d.w.z. dat 
Nederland van zijn tot $ 80 millioen 
door België verleende trekkingsrech
ten maximaal $ 20 millioen kan over
dragen aan Engeland, Frankrijk, 
Italië of Noorwegen, etc. Stel dat 
Nederland $10 millioen overdraagt op 
Italië, dan ontvangt België dus $ 10 
millioen "conditional aid" minder en 
Italië $ W millioen meer. 

0 nze J.O.V.D. is zo gelukkig ge
weest reeds spoedig over een eigen 
verenigingsblad te beschikken. Dit 
blad is de stevigste band tussen de 
leden, waarover wij tot heden be
schikken. 

U zult er met ons van overtuigd 
zijn, dat deze band behouden dient 
te blijven, dat deze band dient te 
worden verstevigd en uitgebreid. 

Ieder lid der J.O.V.D. l'rijgt ons 
verenigingsblad gratis. Geen enkele 
andere politieke jongeren-organisatie 
is zo royaal in het uitdelen van haar 
gunsten. \Vi) mogen dan ook zeker 
zeggen, dat het een voorrecht is, als 
lid der J.O.V.D., ons blad, "De Drie
master", zonder betaling van een 
abonnementsprijs, elke maand in de 
brievenbus te krijgen. 

Om dit voorrecht te behouden zal 
van Uw kant een zekere activiteit 
noodzakelijk zijn. Aan het uitgeven 
van ons blad zijn kosten verbonden. 
Deze (kunnen) worden goedge
maakt, door het opnemen van adver
tenties, en door de abonnementen, 
die op ons blad worden genomen. 
Voor de advertenties wordt op een 
voortreffelijke wijze gezorgd door de 
administratie van "De Driemaster". 
Maar wie zorgt er voor de abonne
menten, wie zorgt er voor het wer
ven van meer abonné's? 

Hier is het; dat wij een beroep willen 
doen op onze leden; hier is het, dat wij 
die "zekere gekirsheit" noodzakelijk 
vinden. 

Het Hoofdbestuur is van mening, 
dat het de activiteit, die U zult gaan 
moeten ontplooien, enigermate dient 
te stimuleren. Daarom heeft het be• 
sloten tot het instellen van een pre
mie op het werven van abonnemen
ten. 

A:tu ieder die 15 (vijftien) abonné's 
aanbrengt wordt een fraai boekwerk 
toegezonden (liefst naar eigen keuze). 

Deze premie moet wel tot activiteit 
prikkelen; maar wij zijn er van over
tuigd dat U ook zonder deze prikkel 
het grote belang inziet, dat onze 
J.O.V.D. heeft bij het winnen van 
abonné's; dat U ook zonder deze 
prikkel Uw activiteit voor dit belang 
zoudt willen inzetten. 

Gaat U eens een avond met De 
Driemaster op stap. Neemt een in
tekenlijst mee. Vrienden, kennissen, 
en relaties, maar ook v:ceemden, 
klampt ze aan! 

U weet het, de abonnementsprijs 
bedraagt minimaal f 2,- per jaar. 
Elk bedrag, dat meer wordt betaald 
(en dat doen de meesten!) komt geheel 
ten goede aan onze J.O.V.D.-kas, 
komt geheel ten goede aan de verdere 
ontwikkeling van onze organisatie. 

De namen der abonné's zendt U 
aan ons Secretariaat, met vermelding 
van de naam, van diegene, die de 
abonné's aanbracht. Ieder nieuw 
abonnement helpt, zodat U met in
zending niet behoeft te wachten, tot 
U het aantal van 15 hebt bereikt. 

Trouwens, iedere Inzender dingt 
mee, naar een speciale prijs, dle het 
Hoofdbestuur ter beschikking heeft 
gesteld. Wij mogen nog niet verklap
pen, wat deze prijs is. Dat blijft een 
verrassing. Indien U echter ,deze 
"Februari-"Drïemaster" goed leest, 
zoudt U het mogelijk kunnen raden. 

Welaan dan, J.O.V.D.(st)ers, aan 
de slag!. 

Hier hebt U de kans om te tonen, 
dat U er wat voor over hebt lid van 
onze organisatie te zijn. Ziehier de 
mogelijkheid om te tonen, dat het 
U ernst is met het pal staan voor de 
beginselen en idealen van onze 
J.O.V.D., beginselen die steeds wij
der weerklank vinden, en die het 
waard zijn, er een avond of een mid
dag aan te offeren. 

dit geschieden in eredieten (lenin
gen), welke worden verleend door 
die landen, welke een gunstige ba
lans hebben. 

3. De debiteur-landen zullen des 
te meer dollars hebben te betalen, 
naarmate hun schulden stijgen, ter
wijl de crediteur-landen in verhou
ding minder dollars zullen verkrij
gen, naarmate hun vorderingen stij
gen. Deze landen zullen dus meer 
crediet moeten verlenen. Op deze 
wijze hoopt men te bereiken, dat de 
debiteur-landen het schulden maken 
zullen beperken, en de crediteur
landen de invoer in hun gebied zul
len stimuleren om de vorderingen te 
beperken. 

4. Tijdens de duur van de E.C.A. 
hulp zal het totale tekort der Mars
hall-landen worden gedekt door 
Marshall-dollars (geschat op onge..:. 
veer 200 milHoen dollar). 

Dit systeem, dat 1 Juli a.s. in wer
king zou moeten treden, zal. het 
systeem van de trekkingsrechten 
overbodig maken. 

L. 

mensen- en talenkennis, diplomatie 
en brede ontwikkeling, beschaving en. 
practisch inzicht, organisatietalent 
en vlotheid van optreden nodig. Wie 
dit alles mist, komt niet ver, ook al 
heeft hij economie gestudeerd. 

Wie dat alles wèl heeft, heeft aan . 
de economische studie een extra 
steun. In de handel heeft men aan 
economisch inzicht alleen al heel 
weinig. Daar zijn kennis van het vak, 
van het product waarin men handelt, 
van de productie- en afzetmogelijk
heden, van correspondentie en boek
houding primair. Slechts zeer enkele 
economen vinden hun bestaan in de 
handel. In de industrie treft men 
weer wel economen aan, werkzaam 
op de afdelingen, die de juiste kost
prijs voor het product moeten bere
kenen, of die de manier van finan
ciering en afschrijving onderzoeken. 
Op dit gebied treft men ook econo
men, die zich zelfstandig gevestigd 
hebben. Mits zij ook de accountants
studie volbracht hebben, kunnen zij 
veel opdrachten verwachten. Een 
heel enkele econoom wordt leraar. 
Het economisch onderwijs op de mid
delbare scholen is zeer beperkt, het 
aantal lesuren economie is gering, 
zodat ook slechts weinig leraren m 
de economie nodig zijn. Ten slotte zijn 
er heel enkelen, die in de staatkunde 
hun · levenswerk vinden. Eén onzer 
geestverw~ten, de heer H. A. 
Korthals, is economisch doctorandus 
en lid van de Tweede Kamer. 

Wij zien dus, dat de econoom veelal 
gedoemd is een droog en zittend leven 
te leiden, hetzij als ambtenaar, hetzij 
als kostprijscalculator. In deze ge
vallen is de salariëring niet bijzonder 
hoog, misschien ongeveer f 400,- per 
maand; als men na verloop van tij'l 
blijkt te voldoen. Slechts degenM, 
die naast hun economische kennis nog 
meer in hun mars hebben, kunnen 
verder komen. Zij zullen dan actief 
moeten zijn en als het ware voort
durend aan velen hun qualiteiten 
moeten tonen. Want pas dàn krijgt 
men een kans, pas dàn reikt Vrouwe 
Fortuna de hand, wanneer men zelf 
er op uit is die hand - als zij even
tueel uitge~token wordt - direct te 
grijpen. De eerste stap moet van de 
betrokkene zelf, niet van Vrouwe 
Fortuna, uitgaan. 

De studie der economie verschaft 
inzicht in het ingewikkelde economi
sche leven. Wie dit inzicht mist, voelt 
zich door onbegrepen machten om
ringd en heeft het idee bedreigd te 
wovden en hulpeloos te zijn. ("Wat 
geeft het, hoe ik stem; belasting 
moet ik toch betalen" - "De hoge 
heren zoeken het maar uit, ik geloof 
het wel") De studie der economie be
vrijdt ons van waanvoorstellingen, 
bevrijdt ons van vooroordelen, be
vrijdt ons van dogma's, bev~""+ "-~ 
van de invloed van economische 
kwakzalvers. Deze bevrijding is een 
groot geestelijk goed en is uiteraard 
niet op geld waardeerbaar. Deze kant 
van de studie zal misschien voor veel 
economen de .grootste - ofschoon 
onvermoede - weldaad voor hun Ie· 
ven zijn. 



DE DRTEMASTER 

LONEN EN ARBEIDSDUUR IN HET LICHT 
VAN DEZE TIJD 

Een eenzijdige oppervlakkige beschouwing van deze twee belangrijke factoren 
kan tot rampzalige gevolgen leiden 

Hoog loon en korte werktijd. 
Dat is voor de meeste mensen het 
doel, dat zo dicht mogelijk dient 
te worden, benaderd. Maar ook al 
lijken beide zeer aantrekkelijk, 
het spreekt vanzelf, dat zowel het 
loon als de arbeidstijd aan zekere 
minimum-, maar ook aan zekere 
maximumgrenzen gebonden zijn. 
Wij willen trachten dit zo kort en 
duidelijk mogelijk uiteen te zetten. 

Eerst willen wij nog enkele op
merkingen maken over de vraag of 
hoge beloning en zeer korte we~k
tijd op alle mensen gunstig inwer
ken, d.w.z. of zij er als mens beter 
door worden. Naar onze mening is 
zowel een zeer lange als een zeer 
korte werkdag voor velen funest. 
Een zeer lange arbeidsdag werkt 
slopend op de levenslust en arbeids
lust. Als men 's morgens slecht uit
gerust, om half zeven moet opstaan 
en des winters in het donker aan de 
dagtaak moet beginnen, die tot zes 
uur of half zeven duurt, dan ziet men 
tegen die dagtaak op, omdat men 
weet, dat vooral de laatste uren van 
de dag een kwelling zijn. 

natuurlijke grenzen, waaraan beide 
zijn gebonden. Wat het loon betreft, 
is er een regel, die men met een ge
leerd woord "economische wet" zou 
kunnen noemen, die zegt, dat iemand 
altijd minder aan loon moet ontvan
gen dan de waarde van het product, 
dat hij aflevert, bedraagt. Nu is het 
waar, dat een bepaalde arbeider in 
een moderne fabriek meestal niet 
een geheel product maakt. Hij werkt 
als regel de hele dag aan een klein 
onderdeel van een groot aantal pro
ducten, zodat hij nooit een heel stuk 
maakt of aflevert. Maar dat doet 
niets ter zake. Men moet dit ook in 
zijn geheel zien. Dus de waarde van 
dat kleine onderdeel, dat hij de hele 
dag aan een groot aantal stuks toe
voegt, moet altijd groter zijn dan zijn 
loon bedraagt. Immers, als dat niet 
het geval zou zijn, zouden er nooit 
gebouwen kunnen worden neergezet, 
waarin men kan werken, geen 
machines kunnen worden gekocht of 
vernieuwd, die voor het werk nodig 
zijn. Ook de ondernemer, de baas, 
zou niets verdienen en er zou geen 
werkgever zijn om leiding te geven, 
niemand om toezicht te houden en 
geen fabrieksleider. 

Wat nu de werktijd betreft, ook 
deze is aan grenzen gebonden: Als 
een ondernemer zijn mensen te lang 
zou laten werken en die ondernemer 
kan goed rekenen, dan zou hij be
merken, dat er in de laatste paar uur 
van de dag veel minder gepresteerd 
werd en dat hij in die paar uur aan 
loon meer moet betalen, dan er aan 
product door de hele fabriek wordt 
afgeleverd, om de eenvoudige reden, 
dat de arbeiders te vermoeid zijn ge
worden en minder arbeidslust tonen. 
Hij kan dan veel beter de werktijd 
met twee uur verkorten. Dan is hij 
er nog beter aan toe dan met die 
lange werkdag. 

zouden moeten werken of een ge
deelte van de nacht. Maar hoe min
der dat nodig is, hoe beter het is, 
want het werken op zulke ongeregel
de tijden is niet prettig en niet ge
zond. 

Wij hebben hiermede alleen maar 
willen zeggen, dat het, om de zaak 
te laten draaien, noodzakelijk is, dat 
de werktijd niet daalt beneden een 
bepaald aantal uren per dag. Kortere 
werktijden en hogere lonen zouden 
alleen kunnen worden doorgevoerd, 
indien de mechanisatie nog verder 
was gevorderd, zoals in Amerika. De 
reële lonen, d.w.z. als men bij de ver
hoogde geldlonen rekening houdt 
met de gestegen kosten van levens
onderhoud, zijn hier te lande onge
veer gelijk aan het peil van voor de 
oorlog. Dat betekent dus, dat een ar
beider er thans ongeveer hetzelfde 
aan toe is als voor de oorlog. In 
Amerika daarentegen is het gemid
delde loon, dus ook weer rekening 
gehouden met de gestegen prijzen 
van alles wat m~n nodig heeft, ech
ter met niet minder dan 170% geste
gen. De arbeiders daar zijn er dus 
heel wat beter aan toe dan hier. Dat 
is een gevolg van het feît, dat Ameri
ka technisch op een veel hoger peil 
staat dan West-Europa In verband 
met de oorlogsvernielingen h!bben 
wij in Wes.t-Europa echter eerst een 
grote achterstand in te halen. De 
voorsprong van Amerika, die altijd 
heeft bestaan na de grote opkomst in 
de 19e eeuw is dus groter geworden. 
Zolang wij hier zo ver achter liggen 
bij Amerika, zou er geen sprake van , 
kunnen zijn, om het loonpeil ook 
maar enigermate aan te passen aan 
dat in Amerika en evenmin om de 
daar gangbare iO-urige werkweek in 
te voeren. 
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Eerder zou het nodig zijn, om tijde
lijk langer te werken tegen lagere 
lonen! Dan zouden wij er in vijf jaar 
waarschijnlijk helemaal bovenop zijn 
en niet veel meer achter staan bij 
Amerika. 

Maardat gebeurt nu eenmaal niet. 
Laten wij echter oppassen voor 
Duitsland. Want daar wordt, de eer
lijkheid gebiedt ons dat te erkennen, 
veel harder en langer gewerkt dan bij 
ons tegen lagere lonen en straks zul
len wij de Duitse concurrentie scherp 
gaan voelen. 

G. &J. 

Copy voor het volgend nummer 
moet uiterlijk 21 Februari ter 
redactie-tafel aanwezig zijn. 
Zo niet, dan volgtgeen plaatsing. 

Redactie. 

Wat wij erg vinden 
1. dat de bisschop van' Haarlem tij

dens zijn jubileum de katholieken 
opriep, door hun aantal de huma
nisten te verstikken; hetgeen van 
een onchristelijke onverdraag
zaamheid getuigt. 

2, dat het recht van vergadering in 
Nederland twee maal achter el
kaar is aangerand; eenmaal was 
het Nationaal Jongeren Verbond 
het slachtoffer, laatst weer de 
Dem. Soc. Stud. Ver. "Politeia". 

3. dat de christelijk-democratische 
partij in Italië bij de provinciale 
verkiezingen, aan de grootste 
partij maar gelijk 3/5 van alle 
zetels wil geven; hetgeen niet 
christelijk en on-democratisch is. 

Dank 
De voorzitter brengt hierbij dank 

voor de vele goede wensen, welke 
hem bij de intrede van het nieuwe 
jaar uit alle kringen van de J.O.V.D. 
bereikten, en wenst ieder een goed 
1950 toe. 

Omgekeerd heeft een zeer korte 
werk.tijd ook zijn consequenties. Als 
een JOnge man of een jong meisje 
tevoren de vrije uren, die beschik
baar zijn een beetje systematisch in
deelt, tus.sen zekere liefhebberijen, 
ontspannmg, lectuur en wat studie 
d~n kan die korte werktijd een zegen 
2ijn. Maar als de vrije tijd alleen be
steed wordt aan leeg vermaak, dat 
vooral voor het mannelijk deel ook 
hoge uitgaven meebrengt, maar ook 
voor de meisjes hoge eisen stelt aan 
mooie kleding en andere uitgaansbe
hoeften, dan is korte werktijd een ge
vaar. Door het vele uitgaan ver
flauwt de belangstelling voor andere 
betere dingen. De jongeren worden: 
wat men noemt "blasé" en in hun 
geestelijke ontwikkeling blijven zij 
h~n verdere leven op hetzelfde 
mveau staan. Het goed besteden van 
vrije tijd is dus een belangrijk ding, 
waaraan helaas velen nog niet toe 
zijn. 

Maar nu de keerzijde. De arbeids
tijd kan ook maar niet willekeurig 
worden verkort. Ook daaraan zijn 
grenzen gesteld. De gebouwen, 
machines, werktuigen, enz. van 
iedere fabriek vertegenwoordigen 
natuurlijk een groot kapitaal. Met 
deze gebouwen, machines en werk
tuigen moet zoveel geproduceerd 
worden, dat er, zoals wij hierboven 
al opmerkten, zoveel overblijft, dat 
zij vernieuwd en gemoderniseerd 
kunnen worden, zodra dat nodig is. 
Met andere woorden de onderneming 
zelf moet daarvoor sparen uit de ver
koop van de producten. Ook moeten 
de mensen, die het kapitaal bijeen
brachten een kleine vergoeding 
krijgen op dat kapitaal. Anders zou 
er niemand meer zijn, die zijn geld in 
een fabriek wil steken. Dat wil dus 
allemaal zeggen, dat met die machi
nes zoveel moet worden gemaakt, dat 
de zaak kan blijven draaien. Anders 
zal men de fabriek :na verloop van 
tijd moeten sluiten en onstaat er 
werkloosheid. 

Wie kiest U? 

Met de lonen is het eigenlijk het
zelfde liedje. Zeer laag loon, wat men 
noemt een "hongerloon" werkt ook 
verslappend op de werklust. Het 
wekt ontevredenheid, voor hoofden 
van gezinnen ernstige zorgen, die' 
het leven van de dag maken tot een 
bestaan, waaruit iedere vreugde ls 
verdwenen. Ook hier werkt echter 
het andere uiterst verkeerd. Als het 
loon ver uitgaat boven de behoeften 
waaraan men tot nu toe gewoo~ 
was, dan ontstaat voor mensen die 
niet al te evenwichtig zijn, de 'nei
ging om allerlei dingen aan te schaf- , 
fen, waarvan eigenlijk alleen plezier 
wordt beleefd op het ogenblik, dat 
men ze koopt. Zodra ze er zijn, wor
den ze dikwijls niet meer aangeke
ken. Dit verschijnsel treft men in alle 
rangen en standen van de maat
schappij aan. De zaak wordt anders 
als hij, die e~n hoog loon heeft, zijn 
spaar~aamheid (aangenomen, dat hij 
ze o01t heeft gehad) niet verliest en 
hij dus voor slechte tijden een 
reserve vormt. 

Zoals voor de meeste andere din
gen in het leven geldt ook op het ge
bied van het loon en de vrije tijd: de 
gulden middenweg als de beste. 

Er zijn grenzen 

Na deze algemene opmerkingen 
willen wij het vraagstuk van loon,.. 
peil en werktijd uit een ander oog
punt bezien, het oogpunt n.l. van de 

Zou men nu b.v. een fabriek, met 
zulke dure machines, om nu maar 
het uiterste te noemen, maar vier uur 
laten werken, dan zou er niet vol
doende worden geproduceerd, om de 
zaak voort te zetten. 

Het . twee - ploegen stelsel 

Nog veel voordeliger zou het zijn, 
als er in twee ploegen zou worden 
gewerkt, omdat dan met dezelfde 
machines veel meer zou worden ge
produceerd dan wanneer deze een 
groot deel van de tijd stilstaan. Maar 
dat zou alleen kunnen zolang er veel 
vraag is naar het product en de prij
zen niet te veel dalen, want anders is 
men weer even ver. Zolang de prij
zen niet zouden dalen, zou er ook wel 
wat hoger loon kunnen worden be
taald aan arbeiders, die 's avonds 

Het kiezen zal wel heel wat 
p1·ettiger worden, als die Kies
wet, welke nu op stapel staat, 
door onze Volksvertegen
woordiging zal worden aange
nomen. Dan is het niet meer: 
Kiest No. 1 van Lijst 11, de 
Hocus-pocus-partij, want ieder 
is vrij om zichzelf een num
mer 1 te kiezen, en vervolgens 
een nummer 2, enz., tot hij het 
gehele lijstje heeft afgewerkt. 

Voor de partijen betekent 
dit een gehele besparing, want 
nu behoeven zij geen vergade-

. ringen meer te houden voor 
het samenstellen van de volg
orde van de candidaten op de 
lijst, want ieder op die lijst 
krijgt een verkiesbare plaats. 
Als de kiezer er zelfs plezier 
in krijgt, dan kunnen de eer
sten wel eens de laatsten zijn. 
De verkiezingsreclame wordt • 
dan, als volgt: "Breng meer 
Hocus-pocus in de 2e Kamer, 
nummer de candidaten van 
lijst 11. 

De candidaten zullen nu re
clame voor zich zelf moeten 
gaan maken. Om al te hoge 
uitgaven voor ieder persoon
lijk te voorkomen, dient het 
aanbeveling, dat iedere candi
daat een mooi opstel maakt 
over zichzelf en dit met een 
foto inzendt, aan het partij
secretariaat. Daar zorgt men 
dan voor de uitgifte van een 
mooi geïllustreerd blaadje of 
boekje ter verspreiding door 
het gehele land. 

Hoe de puntenvaststelling en 

de daarop volgende telling zal , 
geschieden, weet ik weet. Maar 
men kan hiervoor gebruik ma
ken van een deksels knappe 
prof uit Amsterdam, die een 
kiespunten-telsysteem heeft 
uitgedokterd en dit in practijk 
b1·engt bij de verkiezing van 
de leden voor de ledenraad van 
de A.S.V.A. (Algemene Stu
denten Vereniging A mster
dam). Het is zo'n knap stelsel, 
dat nog geen der gekozenen 
mij heeft kunnen vertellen, 
hoe hij nu eigenlijk in die raad 
is gekomen . 

Voor de zittende Kamer
leden wordt het nu oppassen, 
De kiezer gaat nu een statis
tiek bijhouden van zijn a.s. 
candidaten, waarin staat opge
tekend: "Hoe vaak heeft hij 
een Kamerzitting bijgewoond? 
Hoe vaak heetf hij het woord 
gevoerd? Wat was de inhoud 
van zijn rede? Komt hij zijn 
verkiezingsbeloften na?" Haalt 
men een onvoldoende, dan 
gaat men onherroepelijk de 
laan uit. Ook hier geldt: slechts 
door opvoering van de arbeids
productiviteit en door kwali
teit verzekert men zich een 
plaats in de verkiezingsmarkt. 

PROF. DR. MR. 
P. 0. L. ITICUS, 

Voorzitter v. d. 
Hocus-Pocus-partij. 

P.S. De Heer Z. E. E. Schui
mer is uitgevaren naar achter 
het "IJzeren Gordijn" om daar 
het meest democratische kies
steLsel te gaan bestuderen. 
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De plaats 
• 1n ons 

van het Gewest 
Staatsbestel 

Wat er tenslotte uit acht onafhankelijke republiekjes· 
groeide. Bestuursdebiet geen eenvoudig pzobleern 

Aan een beschouwing over de 
plaats van de provincie in ons 
huidige staatsrechtelijke bestel 
behoort eigenlijk een uitvoerige 
historische inleiding vooraf te 
gaan. Immers reeds de term 

· "provincie" is een product van de 
bijzondere histol'ische omstan· 
digheden, die na de Franse tijd 
hebben geleid tot de vestiging 
van bet Koninkrijk der Neder
landen. 

Wij willen hier echter niet ver
der teruggaan dan tot het tijdstip 
van die vestiging en ons bepalen 
tot een overzicht van de huidige 
situatie en de beginselen, die 
daaraan ten grondslag liggen. 

Eigenlijk waren de zeven gewes
ten en het landschap Drenthe acht 
onafhankelijke republiekjes ge
weest, zolang slechts de Unie van 
Utrecht en het Huis van Oranje de 
factoren waren die deze acht delen 
tot een geheel tezamen bonden. De 
nadelen van de grote gewestelijke 
zelfstandigheid, die daarvan het ge
volg is geweest, deden zich in de 18e 
eeuw maar al te zeer gevoelen. De 
besluitvorming in de Staten-Gene
raal, wier leden slechts konden han
delen met goedkeuring van hun last
gevers werd er schier oudragelijk 
door belemmerd. De Staten der ge
westen wensten de volle souvereini
teit voor zich zelf te behouden, een 
conservatisme, dat werd bevorderd 
door een stelsel van vertegenwoordi
ging, dat nog op zeer oude beginselen 
berustte, ontstaan in de laatste jaren 
van de feodaliteit. 

De vrees voor een terugvallen in 
deze oude toestand heeft de politiek 
van de eerste periode na de vorming 
van ons Koninkrijk beheerst. Van 
Hogendorp had in zijn schets voor 
onze grondwet aan de provincie een 
ruimte plaats ingeruimd: het gehele 
binnenlands bestuur en in de ver
tegenwoordiging een terugkeer van 
de oude standen. 

Merkwaardig is, dat tegen het eer
ste een sterke oppositie is ontstaan, 
terwijl het laatste zijn plaats heeft 

Deze Oudere 
k1·eeg zojuist enige drukproe
ven van de tekst voor de 
nieuwe Driemaster in handen. 
En zag daar tot zijn ontstelte
nis dat de redactie hem van 
zijn plaatsje wilde stoten. Zo
maar, zonder hem te waar
schuwen, willen ze hem bero
ven van zijn hoekje in de zon. 
Was hij me daar juistrzo blij 
met die cursieve woordjes van 
hem, in dat kaderlijntje. Ieder
een las het, en ze hebben me 
verteld (mensen die het kun
nen weten, mensen van het 
vak) dat het in ieder nummer 
het best verzorgde stukje was. 
Of zouden ze hebben bedoeld, 
dat de opmaak van mijn cur
siefje zo in het oog viel. 

En nu heb ik ineens in
digestie, zeggen de Grote He
ren (o ja, en een Dame!) van 
de Grote Redactie van die 
Grote D1·iemaster. Ik zie ze 
daar al zitten, die Groten, Re
dactievergadering heet zoiets, 
maar alles en ieder gaat er 
over de tong. En de meeste 

gevonden in onze eerste grondwet 
van 1814. Wonderwel paste deze 
situatie zich echter aan bij de poli
tiek van Koning Willem I. Deze im
mers was een voorstander van een 
sterk, centraal bestuur, en aan de 
andere kant afkerig van een progres
siviteit, die gedurende de Franse tijd 
aan de dag was gelegd ten aanzien 
van de vertegenwoordiging van het 
volk in openbare lichamen. 

In verband met het feit, dat 
het Nederlandse volk weldra 
weer ter stembus zal worden 
geroepen om de leden van de 
Provinciale Staten te kiezen, 
achten wij bijgaande beschou
wing van de vice-voorzitter 
der J.O.V.D. Mr. K. van Dijk 
ongetwijfeld actueel en wij 
bevelen lezing van zijn artike
len dan ook gaarne aan. 

RED. 

Zo beweegt zich de politiek tot 1852, 
tot de invoering van de Provinciale 
wet van Thorbeclce in de richting van 
een toenemende centralisatie. De 
constitutie van de provinciën zijn in 
deze periode geregeld in Koninklijke 
Besluiten, de Reglementen van 1817 
en 1825, waarop later, wanneer de 
drang om deze materie wettelijk te 
regelen sterker wordt, door de libe
ralen hevige critiek zal worden uit
geoefend. 

De gouverneur, die in deze tijd aan 
het hoofd van de provinciale rege
ring staat, is inderdaad meer een 
"rijksdwarskijker" dan een orgaan 
van provinciaal bestuur, al wordt 
deze "dwarskijkerij" in vele geval
len wel wat verzacht, doordat een 
vooraanstaand man uit de provincie 
zelf voor deze post wordt aangewe
zen. 

Grondslagen van het 
huidige Bestuur 

Ofschoon, zoals gezegd, de regle
menten hevig becritiseerd worden, 
hebben zij toch reeds de grondslag 
gelegd voor de inrichting van het 
huidige provinciaal bestuur. Echter, 

copy ve1·huist in de prulle
mand. Vinden ze te min voor 
publicatie. En ... en onderwijl 
nippen ze aan een borrel. Nip
pen, zei ik. Ja, 't mocht wat. Er 
worden zo'n avond heel wat 
abonnementsgelden aan dat 
nippen gespendeerd. Och gut, 
en die Dame weet er ook weg 
mee. 

Toch schijnen die maande
lijkse vergaderingen in Huize 
Stempher wel gezellig te zijn. 
Vooral de gastvrouwe moet er 
slag van hebben, ieder op zijn 
gemak te stellen. Door schuch-

, tere mensen zoals ik (en dan 
bovendien nog oud, en niet 
meer zo progressief als de jon
geren) wordt dat zeer op prijs 
gesteld, en de volgende verga
dering ga ik eens stiekum 
luisteren, welke koers er dan 
weer voor jullie bootje wordt 
uitgestippeld. 

Dat is natuurlijk wel hogere 
politiek; maar die wordt alleen 
gemaakt in huiskamers. Oh, 
jullie dachten in de Tweede 
Kamer. Mis hoor. Dat gebeurt 
in een huiskamer, bU een 
apéritif. En een volgend maal 

de zich vormende opvattingen over 
de verhouding tussen wet en alge
mene maatregel van bestuur (Kon. 
Besluit) brachten met zich mee, dat 
er in de bestaande regelingen geen 
enkele waarborg meer lag, dat er een 
werkingspheer voor de provincie zou 
over blij ven. 

Wanneer de tegenzin in het auto
ritaire bewind van Willem I toe
neemt, ontstaat in de wetenschap 
de opvatting, dat er drie scherp ge
scheiden kringen van gezag zijn. 
Zowel aan Rijk, provincie als aan 
gemeente zou een scherp omlijnde 
bestuurstaak toe te wijzen zijn, ter
wijl het treden op elkaars gebied in 
de wet gewaarborgd zou moeten 
worden. De provincie zou in deze 
drie-kringenleer dus een afgerond 
arbeidsveld toegewezen krijgen, 
waar zowel de gemeentelijke- als de 
Rijkswetgever zich niet op zouden 
bewegen. 

Deze opvatting is, hoewel zij nog 
lange tijd haar aanhangers heeft ge
houden, toch theorie gebleven. Ook 
Thorbecke nam haar in zijn Provin
ciale wet niet over. Waarschijnlijk 
heeft deze grote staatsman reeds 
onmiddellijk het zwakste punt van 
de theorie kunnen onderkennen, 
namelijk dit, dat er inderdaad wel 

gesproken kan worden van drie 
kringen, maar dat de grenzen van 
hun arbeidsveld vlottend zijn. Deze 
liggen niet vast, maar zijn afhanke
lijk van vele omstandigheden. Nu 
eens zal blijken, dat een bepaald 
onderwerp van staatsbestuur, een 
bepaalde tak van dienst beter door 
het Rijk, dan weer dat het beter door 
gemeente of provinciE;! kan worden 
verzorgd, het is dus een kwestie van 
opportuniteit, welke wetgever op 
een bepaald tijdstip in een gegeven 
behoefte zal voorzien. 

Na de inwerkingtreding van de 
provinciale wet nu, is de gang van 
zaken aldus geweest, dat het be
stuursdebiet van de provincie is 
ineengeschrompeld tussen de zich 
geweldig uitbreidende wetgevingen 
van Rijk en gemeente. Als voor
naamste tak van dienst is haar de 
waterstaat gebleven, terwijl inlater 
tijd ook in vele gevallen electrici
teits- en drinkwatervoorziening 
zorg werden van het gewestelijk 
bestuur. 

Hoe deze ontwikkeling wettelijk 
mogelijk is geweest, zullen wij in 
een volgend artikel zien, als wij de 
wet van Thorbecke aan een nader 
onderzoek onderwerpen. 

Mr K. VAN DIJK. 

Kamperen 
Een andere stern uit de Kampcommissie 

Deze kampeerder was zo getroffen 
door de stem uit de kampcommissie 
in het Decembernummer, dat hij zich 
gedrongen voelde, deze geen "roe
pende in de woestijn" te laten. Dus 
verzamelde hij alle moed en onder
nam de verre tocht naar onze hoofd
stad ter bijwoning van de commissie
vergadering. 

Maar eilaas, dit was gemakkelijker 
gezegd, dan gedaan, want hoe kan 
een "boertje van buiten" nu wegwijs 
worden in zo'n stad; waar ze zeggen: 
"Zie je die brug", "Nu, daar moet je 
niet over". U kent ons "Mokum!" 

En dan de puzzle van de juiste bel: 
je vindt er 6 belletjes bij één num
mer. Enfin, na veel "pardons" en 
"het spijt me dat ik U heb gestoord" 
kwam hij dan bij de secretaresse te
recht, waar hij spoedig met thee 
werd gelaafd. · 

Ook de anderen kwamen stipt op 
tijd binnen en zodoende gelukte het 
hem enkele gegevens voor U te ver., 
zamelen. 

Het ligt dan in de bedoeling om te 
bivakkeren in een D.U.W.-kamp of 
kampeerboerderij. Tenten voor de 
liefhebbers. 

Waarschijnlijk zal het kamp plaats 

praten die Groten dan mis
schien over de Liberale partij, 
of over de Nationaal Liberale 
Partij, of over de 2 X V + 1 X 
D, of over de Christelijk Libe
rale Partij, of . . . of alleen 
maar over Liberalisme, tout 
sec. 

Kalm laten doen! De andere 
werken wel, zoals ik. 'k Ben er 
verkouden van geworden. Bij 
vorst, bij regen en mist er op 
uit te trekken om abonnemen
ten voor jullie blad te winnen, 
is geen sikkepit. Is geen ho
gere politiek, is alleen maar 
een tikkeltje diplomatiek. 
Want je moet wel eens diplo
matieke antwoorden geven, als 
de mensen na je aanbellen wil
len weten, wat je nu eigenlijk 
komt doen. 

Zo 'huppel ik ook wat mee, 
wat achteraan, want ik kan 
het niet altijd bijsloffen. F:n 
wat betreft die indigestie, dw 
ze me in de schoenen hebben 
geschoven: is al over hoor! 
Geen fruit ,meer zenden. 
Alleen wat drop voor mUn 
verkoudheid. 

vinden van Zaterdag 22 Juli t/m 
Zondag 30 Juli, waarop dan 's mid
dags de sluiting met treurmuziek zal 
plaats vinden. 

In principe werd besloten het 
kamp in Twente of de Achterhoek te 
doen plaatsvinden. Immers vele 
Vlaardingse leden lijden aan het 
euvel een meisje erop na te houden 
(wat niet erg was volgens Atie!); en 
dan niet te vergeten onze landelijke 
penningmeester die er zelfs een ver
loofde op nahoudt. Waar konden 
deze mensen zich n.l. idealer omstan
digheden voorstellen om te kam
peren? 

Doordrongen zijnde, en genoten 
hebbende (nietwaar vice-voorzitter), 
van het Beneluxcontact, zullen onze 
Zuiderburen ook van harte welkom 
zijn. (Jullie komen toch Denise, 
Renaud, Jules en vele anderen?) 

Meer wilde de kampcommissie nu 
niet bedisselen en zo kwam deze 
kampeerder weer na veel gestom
mel, vroeg in de ochtend, de trap af
gedaald. 

Maar wie kenschetst zijn verba
zing, toen hij de wonderlijke ideeën 
aanhoorde die aan de brein van ons 
aller Ger ontsproten, n.l. om onze 
"bijman" te gaan bezoeken op een 
nacht feest. , 

Gelukkig hebben we deze stap ge
waagd, want meteen was de com
missie van een brandend probleem 
verlost, n.l. de reveille. Onze lande
lijke voorzitter gaf juist een demon
stratie in het imiteren van solo
trompet en dadelijk werd Jacques, 
dan ook benoemd tot reveille-voor
blazer. 

Dat was dat! 
En met deze indrukken kèerde 

deze kampeerder weer huiswaarts. 
Tot in het kamp. 

A. VAN DUINEN. 

Belangrijk geschrift van 

Mr P.] Oud 
Van de hand van Mr. P. J. 0 u d, 

voorzitter der V.V.D. verseheen de 
brochure "Dispereert niet", een 
overdruk van het hoofdartikel in 
het weekblad "Vrijheid en Democra
tie" van 29 Dec. j .1. 

De beslissing omtrent de resulta
ten der R.T.C. eenmaal gevallen 
zijnde, geeft deze brochure een na
betrachting, waarin o.m. de ver
schillende verantwoordelijkheden op 
de juiste wijze worden vastgesteld. 

~-----------------
_____________________________________________________ .J De brochure kan worden aange

vraagd bij het Secretariaat. 
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V on MISES versus BRUGMANS 
Ja, het was een merkwaardige 

droom. Na een dag vol vergader
drukte was ik vermoeid naar bed 
gegaan, ik sliep direct. Maar toen 
kwam de droom. 

Ik zat te genieten van mijn café 
filtre op een: terras aan één van 
Parijs' boulevards. Aan het tafeltje 
naast me zat de liberaal Ludwig von 
Mises, genietend van de zon, een 
boek en eveneens een café filtre. De 
bekende man van de "Europese 
Actie", Dr. H. Brugmans, kwam 
voorbij, zag von Mises zitten en 
stevende op hem af. 

Droom 

of 

Br.: 
"Hallo, von Mises, blij je 
weer eens te zien. Ik had 
nog eens graag een babbel
tje met je willen maken 
over het lot van Europa. 
Drink je nog een café filtre 
met me mede?" 
v.M.: 
"Graag, in het belang van 
Europa wil ik nog wel een 
kopje koffie met je drin
ken". 

Br.: 
"Tja, ik maak me zorgen 
over Europa; het ligt ver
brokkeld terneer tussen 
Amerika en Rusland. Als 
er wat tussen die twee reu
zen gebeurt, is Europa de 
inzet, het slagveld en de 
buit". 

v.M.: 
"Je moet me vergeven, dat 
ik je direct in de rede val, 
maar ben je er wel zeker 
van, dat de derde wereld
oorlog heus in Europa 
wordt uitgevochten? Ik 
dacht zo, dat men de oorlog 
daar zal voeren, waar de 
tegenstander het zwakste 
is. Als we er van uitgaan, 
dat de Sowjet-Unie de aan
valler is, dan denk ik, dat 
dat land het gemakkelijkst 
in Azië succes zal boeken". 
Br.: 
"In elk geval kan Europa 
naar mijn idee een eigen 
roeping vervullen, als het 
maar · één is. De wereld 
moet federatief worden 
bestuurd door de Verenigde 
Naties. Als wij in Europa. 
lieten zien hoe een federa
tieve aaneensluiting leidt 
tot de practische oplossing 
van moeilijke vraagstuk
ken, dan krijgt Europa het 
nodige gezag om de Ver
enigde Naties te vervor
men". 
v.M.: 
"Och, eenheid op zichzelf is 
niets. Pas een eenheid ten 
dienste van een beginsel 
kán morele waarde krij
gen". 
ilr. 
.. Dat ben ik volkomen met 
je eens. Ons beginsel luidt, 

en daarbij citeer ik art. IV 
van ons actieprogramma: 
"Het streven naar de rijk
dom der verscheidenheid en 
het afwijzen van de drang 
tot alomvattende eenvor
migheid; 
"Het erkennen van de 
waarde der persoonlijk
heid, die zich tegenover 
de verschillende gemeen
schappen, waarin zij staat, 
op grond van geestelijke 
uitgangspunten verant
woordelijk weet; 
"Het afwijzen evenzeer van 
leer en praktijk van de 
alles aan zich onderwer
pende gemeenschap als van 
een abstract individualisme, 
dat de mens van iedere ge
meenschap tracht los te 
maken". 
V.M.: 
"Tjonge, dat is mooi, ja, 
heel mooi. Maar laat ik je 
nou maar eerlijk zeggen: op 
grond van deze beginselen 
ben ik nu een oprecht libe
raal! Hebben in jouw land 
ook katholieken en socia
listen deze belijdenis van 
persoonlijke verantwoor
delijkheid en afwijzing van 
alomvattende eenvormig
heid medeondertekend?'• 
ljr.: 

"Dat vind ik niet aardig van 
je opgemerkt. Je weet, dat 
ik in het Bestuur zit, en 
verder Prof. Mr. van 
Duijnstee en Mr. E. Sassen, 
beide katholieken". 
v.M.: 
"Nou, daar ben ik erg blij 
om. Het liberalisme kruipt 
dus zelfs daar, waar het 
officiëel wordt veroordeeld! 
Maar vind je nu, dat enkel 
Europa de strijder voor 
deze liberale gedachten is 
en kan zijn?" 
Br.: 
"Je bent wel lastig. In het 
programma staat in art. VI: 
"Het plan van een Europese 
federatie moet gepaard 
gaan met het bewustzijn, 
dat Amerikaanse afzijdig
heid en Russisch wantrou
wen niet in de laatste plaats 
hun oorzaak vonden in het 
tekort schieten der Euro-

pese landen op het gebied v. M.: 
der staatkundige vorm
geving". 

v.M.; 
"Ja, dit is me zo klaar als 
koffiedik. Maar nu moet je 
het me niet kwalijk nemen,· 
dat ik als liberaal niet in de 
eerste plaats Duitser of 
Europeaan ben, maar een 
cosmopoliet, of anders ge
zegd: mijn ideaal is de 
samenwerking van alle. 
mensen. En om dat te berei
ken wil ik zelf ook samen
werken met alle mensen, 
die denken, zoals ik er over 
denk, dus met alle libe
ralen, waar ze ook wonen, 
met Yankee, Javaan of 
Jap. Voor mij is Europa 
geen eenheid; ik voel me 
niet één met de aanhangers 
van generaal Franco of 
maarschalk Tito. Ik voel me 
evenmin aangetrokken tot 
Kurt Schumacher of gene
raal De Gaulle. Ik heb lie
ver te maken met Paul 
Reynaud, professor Heuss 
of Salvador de Madariaga, 
voor hen heb ik waarde
ring. Dat zijn mensen, die 
ik begrijp. Ik woon nog lie
ver buiten Europa, maar 
vrij, dan in een Europ~es 
land met socialistisch of 
reactionnair bestuur". 

Br.: 
.. Goed. goed, je moet je niet 
zo opwinden en overdrijven. 
De geest van Erasmus is 
vaardig over je geworden. 
Maar misschien interes
seert je dit tenminste. Op 
economisch gebied willen 
we volgens Art. X, sub i: 
"regionale en federale 
samenwerking op het ge

"Wat een baarlijke onzin. 
Ik heb nog nooit gehoord, 
dat invoerrechten markt
regelend werken. Ik dacht 
altijd, dat invoerrechten de 
dingen duur maken en dat 
ze de internationale ar
beidsverdeling belemme
ren. Schaf die invoerrech
ten af, bevorder de arbeids
verdeling, en de consument 
wordt geholpen aan goed
kope en goede waren. 
Nu zien jullie blijkbaar in, 
dat die marktverbrokkeling 
in Europa te gek is en de 
oorzaak is van een ge
ringere welvaart onder het 
volk, dan in Amerika het 
geval is. Goed, dat is dan 
tenminste een stap in de 
goede richting. Maar wees 
nu eens eerlijk, waarom 
moet de Portugees straks 
van Zweden gaan kopen als 
hij zelf vindt, dat bijv. 
Amerika hem beter en 
goedkoper levert? Als je 
één Europees douanegebied 
wil scheppen, moet je be
wijzen, dat de belangen van 
Portugezen en Zweden 
identiek zijn, maar ook, dat 
hun beider belangen met 
die van Brazilië en de Ver
enigde Staten in strijd zijn. 
Nee vader, als je tot het m
zicht bent gekomen dat 
douanemuren en douane
schotjes schadelijk zijn dan 
moet je ze niet tussen de 
Europese landen afbreken 
om ze weer aan de grenzen 
van dit gebied op te rich
ten. Als je erkent, dat 
autarkie schadelijk is, is er 
maar één conclusie: dat je 
tot internationale vrijhan
del moet overgaan." 

bied der handelspolitiek, 
waarbij de marktregelende · Br.: 
functie, welke tot dusverre 

.. Ik geloof von Mises, dat je 
in veel gelijk hebt, maar 
toch ook weer niet hele
maal. Ik moet er nog eens 
over nadenken. Ik moet nu 
gaan, tot ziens. Garçon, af
rekenen!' 

aan het heffen van natio
nale invoerrechten was 
verbonden, vervangen 
wordt door de marktrege
lende taak van de te vor
men Europese bedrijfsorga
nisaties". 

Wer-

kelijk-

heid? 

Garçon: "Ik kom meneer!". 
Toen de garçon naderde, drong een 

dof geratel tot me door. Beduusd 
knipperde ik met mijn ogen tegen het 
doorbrekende daglicht en met een 
klap bracht ik de wekker tot zwij
gen. Zachtjes soezelde ik nog over 
het in mijn droom beleefde. Had von 
Mises overal gelijk? Is het Europees 
federalisme dan zo'n onding? Och, 
dan had het toch geen liberale aan
hangers! Tja, het is moeilijk. Ik 
zwaaide mijn benen uit bed en onder 
het wassen dacht ik, ik zet mijn 
droom in de "Driemaster". Allicht 
komen er reacties op de felle theore
ticus die von Mises heet. Wie!.? 

N.L. 

Het zwaard van de Nederlands9Leeuw de Nederlandse ministers na de be
vrijding en van de Engelsen en 
Amerikanen. Een voor ons geheel 
nieuwe kijk geeft het maandblad 
.,Onze Vloot" hierop. (Januari-num
mer 1950, p. 2 e.v.). Het volgende zij 
daaruit aangehaald: 

Gevoelige lessen uit de historie 
Een vooraanstaand Nederlan

der op het gebied van de lands
verdediging hield in Januari te 
Amsterdam een voordracht 
over het Atlantisch Pact. Uit zijn 
belangwekkend betoog willen 
wij alleen aanhalen, wat hij zei
de over de internationale krijgs
kundige vergaderingen. Daar 
geldt, zei hij, dat men enkel 
medewerking kan vragen van 
zijn bondgenoten, wanneer men 
zelf ook bereid is, offers te bren
gen en men iets heeft aan te bie
den. Voor wat hoort wat, is het. 
Heel nuchter en ook heel hard 
voor wie niet veel heeft en op 
het gebied van landsverdediging 
ook weinig wil doen. 

In ons volk heeft - tussen de beide 
wereldoorlogen - het besef onvol
doende geleefd, dat wij geen steun van 
anderen in de strijd voor ons zelfbe
houd konden krijgen, wanneer wij niet 
zelf met de daad toonden, tot bet 
uiterste bereid te zijn. 

De geringe diplomatieke steun, of 
liever de tegenwerking, die wij bij 
onze naoorlogse moeilijkheden in 
Oost-Azië hebben ontmoet van En
geland, Australië en de Verenigde 
Staten, vindt ten dele ook daarin zijn 
oorzaken. Wij zijn veelal geneigd, de 
ongewenste gang van zaken geheel 
op rekening te zetten van Japan, van 

"Het industriële kunnen, als
mede de geest en werkkracht 
van het Amerikaanse volk, 
bracht voor Japan ten slotte het 
einde van de machtsdroom, doch 
niet nadat een als geheel te 
zwakke en slechts ten dele uit 
Nederlandse schepen bestauE__::! 
kruisersvloot bij de verdediging 
van Ned.-Indië ten onder ging in 
de Javazee. Er was in die tijd 
ontstemming bij vele leidende 
Amerikanen over de Nederlan
ders, vooral omdat bleek, dat 
het zwakke leger op Java niet 
in staat was weerstand van enig 
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belang aan de Japanners te bie
den. Men vond, dat een inter
nationale vloot zonder nut voor 
de algemene oorlogvoering voor 
een speciaal Nederlands belang 
geofferd was. Men realiseerde 
zich, dat de van Nederlandse 
zijde gepropageerde verdedig
baarheid van Java alleen kon 
voortspruiten uit de breinen van 
(Nederlandse) diplomaten en 
politici, die van wat een moder
ne oorlog betekende geen flauw 
besef hadden. Men vond in lei
dende kringen in Amerika, dàt 
de Hollanders eigenlijk niet veel 
waard waren. Ze hadden immers 
een ontstellend gebrek aan 
r~alisme getoond en de gelden, 
die andere landen voor de in
standhouding van een vloot be
besteedden, jarenlang in hun 
zakken gestoken. 

Hoewel Amerika te Pearl 
Harbour zelf grote fouten had 
gemaakt, vond men ons, hoezeer 
wij onszelf ook aanprezen om 
ons goede economische en sociale 
beheer, niet zulke goede beheer
ders, omdat we één der hoofd
zaken van goed beheer, voldoen
de bewapening, verwaarloosd 
hadden". 

. En wat is nu de gevolgtrekking 
hieruit? Willen wij onze betrekkin
gen met Suriname, de Nederlandse 
Antillen, Nieuw-Guinea en Indonesië 
en onze plaats in deze wereld besten
digd zien, dan zullen wij aan marine 
en leger veel gelden ten offer moeten 
leggen. · 

De wereld behoort aan hem, die 
haar het beste kent. Wanneer het dus 
zo is, dat wy in de wereld enkel ge
ëerbiedigd worden naar de mate van 
onze bereidwilligheid tot militaire 
inspanning, dan zullen wij - méér 
dan tot nu toe gedaan werd - onze 
strijdmacht moeten verbeteren en 
vergroten. 

E. NORDLOHNE. 

Correspondentie 
A. v. D. Artikel te lang en niet 

geheel duidelijk. Niet te veel pro
blemen gelijktijdig behandelen! Het 
betoog wordt nu op te veel plaatsen 
onderbroken. 

N. Hier en daar geestig, hier en 
daar vaag. In feite alleen geschikt 
voor Amsterdamse lezers. 

Democratie 

Toen 2700 schoolkinderen politici 
vragen mochten stellen op een bij
eenkomst te Londen, vroeg één van 
hen aan Lord Beveridge om een 
definitie van het woord "democra
tie" te geven. 

Hij antwoordde in acht woorden: 
"als je de Regering kunt veranderen 
zonder schieten". 

(Haagse Post). 

me fl),;emoster 
Maandorgaan van de Jongeren 

Organisatie Vrijheid en Democra
tie (J.O.V.D.) 
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VAN DE AFDELINGEN 
Weinig maar uit een goed hart 

AMSTERDAM, 

"Dominee, er is iets" 
Op 13 Januari sprak voor Kring 

11 Ds K. H. Kroon over "Kerk en 
Staat". Uitgaande van de theorieën 
van Karl Barth, waarvan spreker 
zich een leerling noemde, gaf hij een 
boeiend en interessant betoog, dat 
weinig met een "preek" gemeen had. 
Als een rode draad liep door het ge
sprokene de waarschuwing, dat de 
instelling der mensen zal dienen te 
veranderen, wil de crisis van de 
Westerse beschaving tot een oplos
sing worden gebracht. Christen-zijn 
is niet iets griezeligs (zoals de dame 
dacht, die bij spreker op bezoek 
kwam en zei: "Dominee, er is iets!") 
en de Kerk is een gebouw, waar je 
een "zonnebad'' gaat nemen. Beweeg 
je langs "the sunny side of the street'' 
was wel de ondertoon van het be
toog, en wat betreft Kerk en Staat: 
Barth beveelt een scheiding aan, en 
dominee onderstreepte deze uit
spraak. 

De secretaris had van tevoren een 
syllabus aan de leden doen toeko
men, hetgeen ongetwijfeld het debat 
heeft vergemakkelijkt. 

Voor een andere kring sprak de 
afdelingsvoorzitter over "Weerbare 
Democratie". 

Op 30 Januari werd het woord 
verleend, op een algemene bijeen
komst, aan E. v. Raalte, voorzitter 
der Parlementaire pers, en privaat
docent aan de Amsterdamse Univer
siteit. "Het Parlement in de Practijk" 
was het onderwerp van zijn rede. Na 
afloop was er de film "Tweede Ka
mer tegen de Pers". Jonge, wat kun
nen onze Volksvertegenwoordigers 
soms toch in de grond trappen, in
plaats van tegen de bal. De journa
listen mikken wat :Zuiverder. Doen ze 
dat ook in hun kranten? 

In Februari: bezoek aan de Twee
de Kamer (in full session). 

Het SE C RE T AR I A A T der 
J. 0. V. D., tevens redactie
secretariaat, is gevestigd te 
Amsterdam-Z., Van Tuyll van 
Serooskerkenplein 29 1 • 

Boekbespreking 

COEVORDEN: 
Contact-adres: A. Vonk, Markt 21. 

AMERSFOORT: 
Contact-adres: R. Kok, Wester

straat 24. 

EMMEN: 
Contact-adres: Mr. J. W. Boonk, 

Wilhelminastraat 77. 

LEIDEN. 

Het gaat er Spaans toe ! 
De Secretaresse van de afdeling is 

een zeer actieve jongedame. Boven
dien chármant en vijf talen (vloei
end). Het afdelingsnieuws stuurt zij 
steeds in het Spaans (en getypt). 
Vandaar dat wy tot heden nog zo 
weinig over Leiden hebben ge
plaatst; want onze vertaalkracht 
gaat wel ver, maar nog niet tot Ma
drid. Daarom moet U ook deze 
maand genoegen nemen met deze 
weinige regels en daar wij ons al 
enigermate met die taal hebben ver
zoend, ging het met de Spaanse slag. 
Adios. 

Secretariaat: Mej. H. C. W. van 
Wageningen, Hooge Woerd 14. 

NAARDEN-BUSSUM EN OMSTR. 

Fin ~nciële perikelen 
Het bestuur van de afdeling is nu 

samengesteld. Het zal bestaan uit: 
0. Suurenbroek, voorz.; D. van Mop
pes, penningm.; Mej. H. Heimanson; 
J. S. J. Dietz en W. H. de Leeuw, 
secr. Groot Hertoginnelaan 5, Bus
sum, tel. 3023. 

Op de eerste avond na de oprich
ting, sprak de wethouder van Finan
ciën van de gemeente Bussum, mr. 
dr. L. J. J. Caron, over de begroting. 
Spreker vertelde iets over doel en 
achtergrond van de begroting, en 
ook hoe zij door de Raad in behande
ling wordt genomen. Bij de politieke 
zijde ervan stond hij uitvoerig stil. 
Uit het aantal vragen bleek duidelijk 
de belangstelling die hij 'heeft ge
wekt. 

In het gezellig samenzijn ging de 
heer Caron even in op een vraag die 
werd opgeworpen t.a.v. het Indiëbe
leid van de V.V.D. (Hij is jarenlang 
Gouverneur geweest van Celebes en 

Een nieuw toneelstuk van Jean-Paul Sartre: 
LES MAINS SALES 1

) 

Wij aarzelen niet, dit toneelstul{ 
een meesterwerkje van Sartre te 
noemen. In eenvoudige woorden en 
korte zinnen gaat ons de wereld 
open, waarin de communistische par
tijen leven. De secretaris-generaal 
aan het hoofd, die de partijlijn be
paalt en van allen dociele volgzaam
heid eist, zonder een sprankel men
selijkheid. In dit milieu- het toneel
stuk verplaatst .ons naar "Illyrië" 
1943, maar het zou net zo goed in 
Hongarije, Roemenië of Bulgarije 
kunnen spelen - tekent Sartre de 
figuur van een jong idealist, uit de 
welgestelde bourgeoisie afkomstig. 
Hij was in zijn jeugd een lichamelijk 
slap ventje, met een broze gezond
heid, dat niet wou eten en door zijn 
ouders verwend werd. Een slecht be
gin voor het leven, zoals de secre
taris-generaal van de communis
tische partij eens zal zeggen. En in
derdaad, hij verlaat ouders en milieu 
en sluit zich bij de communistische 
partij aan. Als afgestudeerd intellec
tueel is hij op zijn plaats als redac
teur van een clandestien blaadje. 
Maar hij droomt van daden, van 
directe actie: hij wil bommen gooien 
als de anarchisten deden, vijftig jaar 
terug. 

Sartre stelt dan Hugo, de oneven-

wichtige en slappe figuur die slechts 
in principiële en rechte lijnen den
ken kan, tegenover Hoederer, de 
secretaris-generaal der communis
tische partij: een krachtige persoon
lijkheid, een "self-made" man, met 
een gezond en nuchter verstand, een 
tacticus van formaat. Deze begrijpt, 
dat na de Duitse nederlaag en de 
Russische bezetting van Illyrië, tal
loze impopulaire maatregelen zullen 
moeten worden genomen. Om dan te 
verhinderen, dat conservatieven en 
liberalen hun ondergronds verzet 
voortzetten (zij hebben vat op het 
leger en de boeren) zal een regering 
moeten komen, bestaande uit een 
coalitie tussen conservatieve en libe
rale bourgeoisie en communistisch 
proletariaat. 

Voor Hugo is deze samenwerking 
een verraad van het proletariaat en 
na lang aarzelen, waaruit zijn slap
heid blijkt, vermoordt - liquideert 
- hij Hoederer. Tot de uitvoering 
van deze langgekoesterde daad komt 
hij, als hij merkt, dat Hoederer een 
te grote belangstelling heeft voor 
zijn vrouw. 

Actie en spanning zitten er genóeg 
in dit toneelstuk. Maar ook tragiek. 
Want in feite was Hoederer de enige 

die aan Hugo blijken van volledig 

de Molukken), waarna een geanni
meerde discussie volgde. 

Wat de toekomst betreft: er staan 
een excursie naar de Gemeenteraad 
en een grootscheepse propaganda
avond op het programma. 

Het Bestuur meent, dat het hard 
een propaganda-folder nodig heeft, 
om de jonggezellen van Naarden, van 
Bussum en van omstreken, voor de 
ideeën der J.O.V.D. te winnen. Kan 
het niet met "De Driemaster?'' Elk 
nummer loopt immers over van pro
paganda. Om maar niet te spreken 
over de financiële perikelen, die een 
propaganda-folder met zich mee zal 
brengen. Maar welaan, als wij de 
handen ineenslaan, wordt vast een 
perfecte oplosing gevonden. 

VLAARDINGEN. 

Geen politiek 
Na enkele weken van winterslaap, 

heeft de afdeling Vlaardingen haar 
politieke leven hervat met lezingen 
die, hoewel ze niets met politiek te 
maken hadden, toch buitengewoon 
gezellig en interessant genoemd 
mochten worden. Misschien kwam 
het juist omdat ze niets met politiek 
te m .. k .. n hadden l 

Men heeft o.a. een lezing gehad 
over "Onderwijs-vernieuwing", waar 
natuurlijk vooral van de zijde van 
de middelbare scholieren speciale 
belangstelling voor was. Binnenkort 
houdt één van de leden een inleiding 
over "de positie van de kunstenaar 
in de maatschappij", waarschijnlijk 
om de eventuele artisten onder hen 
voor goed van hoop op een financieel 
goede toekomst te beroven. 

Iedere bijeenkomst wordt, als van 
ouds, besloten met een halfuurtje 
dansen, waarbij de muziek ontlokt 
wordt aan een instrument, dat in zijn 
goede jaren misschien de naam piano 
gedragen heeft, (maar wat nu nog 
slechts met moeite te ontdekken 
valt). 

In Vlaardingen gaat alles dus nog 
goed, en de leden hopen dat het zo 
bij alle afdelingen zal zijn. 

Het secretariaat is thans: P. van 
Berkel, Schiedamseweg 57. 

Het afdelingsnieuws moet 
eveneens de 20ste van iedere 
maand in het bezit der redactie 
zijn. Secretarissen (essen), no
teert U dit even! 

RED. 

vertrouwen heeft gegeven, de enige, 
die hem in zijn slapheid tot steun had 
kunnen zijn. 

Zijn vrouw, zijn vrienden, allen 
vallen hem af. En wanneer Hugo -
na twee jaar - uit de gevangenis 
,komt, moet hij ook nog ervaren, dat 
de partij de lijn van Hoederer toch 
heeft overgenomen en dezelfde ar
gumenten van tactisch belang aan
voert, waarvoor hij, mede op aan
dringen van zijn kameraden, de 
secretaris-generaal heeft geliqui
deerd. 

En op de vraag, of hij voor de com
munistische partij recuperabel is, of 
hij weer in de communistische partij 
opgenomen kan worden, antwoordt 
hijzelf non-recuperabel. 

Het cynisme van het communisme 
stijgt op uit bijna iedere zin van dit 
toneelstul,, De intrigue, bet karakter 
der personen, de gehele conceptie is 
geloofwaardig geschetst. Het is het 
meedogenloze leven van mensen zon
der hart en zonder menselijke waar
digheid; het leven van mensen, 
waarvan we maar te goed weten dat 
ze bestaan, dat ze in grote delen van 
de wereld de wet bepalen en anderen 
in hun waan verstikken. 

Wij spreken de hoop uit, dat een 
Nederlands toneelgezelschap de 
waarde van dit stuk zal erkennen 
en het bij ons op de planken zal 
brengen. 

E. NORDLOHNE. 

1) Uitgegeven door Gallimard, 
1948. 

De hartslag van ons Buiten
lands beleid 

Dr. B. W. Kranenburg noem
de zijn studie over de grondslagen 
van de Nederlandse onafhankelijk
heid in Europa en overzee: "De hart
slag van ons buitenlands beleid!'. 
(Ui tg. v. Gorcum en Comp., Assen). 

De verwachting achter deze veel
belovende titel een gedegen analyse 
te zullen aantreffen, wordt helaas te
leurgesteld. Dit komt waarschijnlijk, 
omdat de schrijver zich te veel laat 
leiden door zijn opvatting, dat de 
Nederlandse neutraliteitspolitiek in 
de eeuw voor 1940 op onverschillig
heid en cynisme was gebaseerd. Des 
schrijvers eenzijdigheid valt ook op 
te maken uit zijn onwelwillendheid 
tegenover de Verenigde Naties, wel
ke internationale organisatie het bij 
hem verkorven heeft, omdat wij 
door haar toedoen de Indonesische 
kwestie niet als een binnenlandse 
aangelegenheid' konden be- en af
handelen. 

Na de roeping van het buitenlands 
beleid van pos land "enkel handha
ving van ziJn bestaan" te hebben ge
noemd, behandelt dr. Kranenburg de 
constante en de variabele momenten 
in het buitenlands beleid t.w. grond
gebied en volkskarakter (constant) 
en ideologie en belang (variabel). 
Naast deze momenten speelt ook de 
traditie een rol in de buitenlandse 
politiek. Hoewel Nederland door zijn 
aardrijkskundige ligging en voor de 
behartiging van diverse belangen 
gebaat is met een meespelen in het 
spel van evenwicht der markten, 
brachten andere factoren ons land 
tot afzijdigheid. 

Deze politiek is in de jaren 1920-
1936 wat afgebogen naar de politiek 
van collectieve veiligheid via de Vol
kenbond. 

Tijdens de tweede wereldoorlog 
kwam de Nederlandse aansluiting bij 
de Atlantische mogendheden, dus het 
opgeven van de neutraliteit. Op deze 
weg moet worden voortgegaan, vol
gens dr. Kranenburg, die graag een 
volledige terugkeer zou zien naar de 
politiek van Willem III, de koning
stadhouder, die het evenwicht actief 
verdedigde en zijn land niet slechts 
een speelbal van de grote mogend
heden liet. 
~et boek van dr. Kranenburg 

ademt een conservatieve, zo niet 
reactionnaire geest in het weinige, 
dat over de laatste eeuw van Neer
lands buitenlandse politiek wordt 
gezegd. De politiek van de grote mo
gendheden, van Volkenbond en Ver
enigde Naties nemen een (te) ruime 
plaats in. 

Solliciteren 
Bij het invullen van een sollicita

tie-formulier, kwam de man aan.de 
volgende vraag: "Bent U wel eens 
gearresteerd?" Zijn antwoord was: 
"Nee". 

De volgende vraag, luidende· 
"Waarom?" was bedoeld voor die
genen, die het vorige in bevestigende 
zin hadden beantwoord. Niettemin 
schreef de sollicitant verder, en vulde 
in: "Werd nooit gepakt". 

J.O.V.D.-WEEKEND 
Ons J.O.V.D.-weekend op 25 

en 26 Februari a.s. zal door om
standigheden niet plaats vinden in 
het "Oolgaardthuis", maar in het 
conferentie-oord "De Paas .. 
heuvel" te Vierhouten. (per 
trein tot Nunspeet.) 
De totale kosten blijven f 4.- per 
persoon. leder lid is van harte 
welkom. Aanvang Zaterdag 25 
Februari: 4 á 5 uur. Opgaven, 
vóór 20 Februari te zenden aan 
het Alg. Secretariaat of aan de 
plaatselijke secretariaten. Voor 
ver d er e bij zonderheden : zie 
Januari-Oriemas ter. 

Wij verwachten U allen. 



DE DRIEMASTER 

Onthijtkoele 

• 
"Beschuit.. 

Chocolade.J 

• 
"BisruitJ 

VERKADE HANDHAAFT KWALITEIT 
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: N.V. BOELE's 
• • 
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Scheepswerven en Machinefabriek 
BOLNES 

Nieuwbouw en reparatie 

• • • • • • • • • • • • • • • 
··········································~······· 

N.V. N.V. Oliefabrieken 
Machinefa-briek T. DUYVIS Jz. 
IJZER-, ST AAL- EN 

MET AALGIETERIJ 

v.h. Bakker & Co. 
RIDDERKERK 

Koog aan de Zaan 

• 
Plantaardige oliën 

• 
Slaolie 

• 
Salata 

• 
Chocoladepasta 

H. ten Cate Hzn. & Co. 
N.V. 

ALMELO 

Katoenen- en Kunstzijden manufacturen 

WESSANEN's 

HAVERMOUT 
volgens aloud Schots recept 

• GEURIG 
• VOEDZAAM 
• VLUGKOKEND 

Een product van 

Wessanen's Koninklijke Fabrieken N.V. 

.. 

Wormerveer 
Opgericht 1765 

Hoera ••• STRO JA I 
Nu gaan ze smullen ... want er zijn boterhammen · 

met heerlijke (e'n voedzame) Stroja chocoladevlokken! 

Pure chocolade . . . puur genot! 

Geef Uw kinderen Stroja op de boterham. H~t · 
is goed voor ze en ze houden ervan t 

Prijs 93 ct. per carton . 

KONINKLIJKE CACAO. EN CHOCOLADE FABRIEKEN 
DE ERVE H OE JONG All 1 7QO 

WORMERVEER 

D E E C 0 N 0 M I S. C H E V L 0 E R B E D E K K I N G 
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• 

Cacao & Chocoladefabrieken 

PETTE 
WORMERVEER 

Fabrikanten van 
chocolade, suikerwerken, cacao, 
bonbons, hagelkorrels. 

Machinefabriek en 
Scheepswerf 

van 

P. SMIT Jr. N.V. 
ROTTERDAM 

-======================~ 
L. SMIT & ZOON 

KINDERDIJK 

voor 

BAGGERMA TERIEEL,. ZEESLEEP
BOTEN, ALG. SCHEEPSBOUW 

DE ROTTERDAMSCHE 
DROOGDOK MIJ. N.V. 

.f 

HO.MIG'S 
ARTIKELEN 

STAALCONSTRUCTIES 

···~·· 

ANNO 18'13 

SPOORWEGMATERIAAL 

H. P. Gelderman & Zonen N.V. 
OLDENZAAL 

Fabrikanten van 

Ruwe-, geverfde-, gebleekte- en bedrukte katoenen-, I 
celvezel- en kunstzijden manufacturen. 

~-----------------------------------~ 

BLOEMENDAAL 
& LAAN N.V. 
WORMERVEER 

Rijst, Havermout, 
Rijstvlokken, 
Mais-flakes · 

• 
C.V. OLIEFABRIEKEN 
,.DE TOEKOMST" 
WORMERVEER 

Veevoeders, 
Technische oliën 
"Smaragd" Slaolie 

BOSM.AN 0 .N.V~ U u u 
I 0 

. .. , 

CONSTRUCTIE· WERKPLAATS 
MACHINEFABRIEK 
ROTTERDAM - BRIELSELAAN 45 

Telefoon 72525 (3 lijnen) 
Na 6 uur Barendrecht 492 

SPECIALITEIT 
VLIEGTUIGONDERDELEN • HULP
WERKTUIGEN VOOR LUCHTVAART. 
ROESTVRIJ ST ALEN UITLAATPIJPEN
LfCHTMETAALWERKEN, ENZ. ENZ. 

(SMIT 
SLIKKERVEER) 

N.V. 

ELECTRISCHE 
MACHINES 

W. A. HOEK's 
MACHINE- EN ZUURSTOFFABRIEK 
Hoofdkantoor en Machinefabriek te Schiedam. 

COMPRESSORS voor alle gassen en iedere druk. 
INSTALLATIES voor de bereiding van zuurstof, stikstof, enz. 
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VAN DE JONGEREN ORGANISATIE VRIJHEID EN DEMOCRATIE 

"Koppelverkoop'' in de Jeugdorganisatie 
van Oost-Duitsland · 

Niet lid zijn betekent : geen voetbalclub en geen fietsbanden 

H et is zeker niet de eerste maal dat, zowel 
onder ouderen als jongeren, de vraag wordt 
opgeworpen, waarom de z.g.· extremistische 
politieke partijen doorgaans een veel grotel'e 
activiteit ontplooien, dan de politieke gr<!.epe
ringen, · die niet extremistisch genoemd kun
nen worden, omdat zij democratische beginse
len voorstaan. 

Het kan nuttig zijn op dit probleem eens wat nader 
in te gaan. Veelal denkt men, dat de revolutionaire
en dictatoriale partijen meer activiteit ontplooien 
op grond van hun revolutionair- en dictatoriaal 
beginsel. Met andere woorden, men neemt veelal 
aan, dat het hier idealistische motieven zijn, die tot 
een dergelijke gro'te activiteit leiden. Dit is echter 
veelal een zeer grote misvatting. Immers, als men 
goed nagaat wat de werkelijke oorzaken zijn waar
door het "enthousiasme" naar buiten uit en de 
activiteit ontstaan, blijkt al spoedig, dat het niet 
zozeer idealisme is dat tot een dergelijke activiteit 
aanspoort, doch ·dwang, afigst en terreur. 

Niet ver van huis. 
Men behoeft waarlijk niet zo ver van huis te 
gaan om de voorbeelden hiervan op te sporen. Zo 
kennen wij een eenvoudige arbeidersvrQuw, die 
tijdens de bezetting regelmatig het toenmaals 
illegale geschrift "De Waarheid' las. Toen dit ge-. 
schrüt na de bevrijdjng als legaal dagblad boven 
de grond kwam, abonneerde zij zich hierop onmid
dellijk niettegenstaande het feit, dat zij wist dat 
dit dagblad van communistische origine ·was. De 
banden, die ha.ar echter met de medewerkers van 
"De Waarheid" hadden gebonden, waren dermate 
sterk, dat zij zich uit solidariteitsoverwegingen op 
dit dagblad abonneerde. Buitendien had men de 
vrijheid toch samen (d.w.z. de geallieerden en Rus
land) heroverd en verder was de toon door dit dag
'blad onmiddellijk na de bevrijding aangeslagen, der
mate rustig en verbroederend, dat zij in dit alles 
een manifestatie zag van een streven naar een 
grotere nationale eenheid. 
Spoedig bleek evenwel, dat onze lezeres zich had 
vergist en dat het dagblad waarop zij inderdaad 
uit l,slealistische motieven een abonnement had ge
nomen, partijpolitieke doeleinden nastreefde, die 
een aanval betekenden op de democratie en een 
verheerlijking vormden van het dictatoriale stel
sel. Tot nu toe is zij echter nog steeds abonné, on
danks het feit, dat zij van de voorlichting van dit 
blad allerminst is gediend. 
Dit lijkt verwonderlijk, hoewel het niet zo ver
WQnderlijk is, als men weet dat zij midden in een 
communistisch blok woont en als gevolg hiervan 
niet de m~ heeft het abonnement op het dagblad 
op te zeggen. Zij vreest hierdoor onaangename ver
houdingen en bejegeningen, die. zij liever wenst te 

BUSSINK 
DEVENTER KOEK 

plkaale, fajae 
knideatmuk 

voorkomen door haar abonnement te cóntinueren. 
Hier is het de factor angst die door de factor 
enthousiasme wordt gecamoufleerd. 

Zo gaat het in Oost-Duitsland. 

Dergelijke verschijnselen treft men echter niet 
alleen aan onder de ouderen, doch eveneens onder 
de jongeren. Men neme b.v. kennis van de wijze, 
waarop het "enthousiasme" van de "jeugdbewe
ging" in Oost-Duitsland, .zich noemende "Vrije 
Duitse Jeugd', wordt aangékweekt en in stand ge-
houden. · 1 

De toestand in deze jeugdbeweging is, vooral op 
het platteland, aldus, dat er maar weinigen zijn, 
die de moed kunnen opbren~n buiten deze jeugd
organisatie te blijven. Door niet toetreden loopt 
men niet alleen de nodige risico's, doch wie geen 
lid is van deze "vrije" Duitse jeugdorganisatie mag 
ook geen lid zijn van een voetbalclub of een gym
nastiekvereniging. Wie niet als lid·. toetreedt, zal 
voorts niet in bet bezit-komen val). een visvérgun
ning of van een distributiebon, voor fietsbanden. 
Ziedaar het grote "enthousiasme" en de enorme . 
"ijver" van de communistische jongeren . 

Het beschouwen van dit alles moge er niet alleen 
toe leiden te doorzien op welk. een wijze soms het 
enthousiasme kunstmatig wordt aangekweekt, 
doch het moge ons voorts duidelijk maken van welk 
een geweldige waarde een werkelijk vrije }{euze is. 
Gezien tegen deze achtergrond heeft een vrije 
keuze een veel grotere betekenis, omdat zij voort
spruit .uit een welbewuste handeling en een wel
doordacht besluit. Hier is geen sprake van angst 
of dwang, maar van een vrije wil die getuigt- van 
het aanwezig zijn van een behoorlijk ontwikkeld 
gevoel voor verantwoordelijkheid. 
Door dit alles moge nog eens worden onderstrèept, 
van welk een grote be~ekenis het is, lid van de 
J.O.V.D. te zijn. Het is niet alleen van een grote 
betekenis, doch zelfs een voorrecht, omdat men 
binnen haar gelederen metterdaad het beginsel'ttan 
de vrijheid kan verstevigen en verdedigen. 
Moge dit alles ons terdege duidelijk worden en 
moge het mede een krachtig argument zijn om 
honderden jongeren, die.nu nog langs de kant staan 
.binnen de rijen_ van onze jongerenorganisatie t·• ·· 
voeren. 

G.St.· 

. ";-··-

( Eerste terugblik. 
"WEL gefeliciteerd", zei ik Zondag 26 
Februari tegen een van mijn vrienden op 
het J.O.V.D.-weekend te Vie'rhouten. Hij 
begreep m~ pas enkele ogenblikken later. 
26 Februari, een dag als alle andere? 
Voor niet-J.O.V.D.-ers, ja. Voor ons is 
het een datum, die in de toekomst wel
licht van grote betekenis zal blijken· te 
zijn. 
In 1949 werd op die Zaterdagmiddag in 
Pulchri Studio" te Den Haag onze 

Ï.O.V.D. opgericht. Vijf reèd.s bestaande 
kernen sloten zich staande de vergade-

·~·ing als afdelingen bij haar aan. Een 
voorlopig bestuur werd gekozen en er 
werden mooie woorden gesproken. Kortom, 
de J.O.V.D. begón haar werkzaamheden, 
zij ging v.oorzien in een reeds lang ge
voelde behoefte van (politiek) -vrijzinnig 
jong Nederland. 
Wie gedachthad, dat alles van een leien 
dakje zou lopen, dat er ons geen moei
lijkheden in de weg zouden liggen, kwam 
bedrogen uit. Niet in iedere plaats vlotte 
het, spoedig een afdeling tot oprichting, 
laat staan tot bloei te brengen. Maar 
velen zetten door en nu is het aantal 
afdeHngen uitgegroeid tot vijftien, waar
bij op 11 Maart Amersfoort zich als zes
tiende voegt. 
Op de keper beschouwd, geen éclatant 
succes. Maar wij hebben in dit eerste ;a4'1' 
geleerd, hoe wij . . de zaak aan m()èten 
pakken, en dat zàl· ons in den ve"'olge 
zeker van pa~ komen. Onze org(l:nisatiê 
en de leden, beiden zijn ze nu op stoom 
gekomen, en de snelheid, waa:rmee dè 
J.o.v.D. zich uitbreidt, z(d zeker worden. 
opgevoe1'd. . 
Om. dat te bereiken, zal er propaganda 
moeten 'worden gevoerd. De folder, di~ 
bij de oprichti1\fl ~heen heeft afge-> 

daan. Daarvoor in de plaats kregen wij · 
.,De Driemaster", een waarlijk grote · 
voo1-uitgang. Ons blad is hé t propaganda
middel bij uitstek, een maandelijks terug
kerende opwekking. Maar, het diene hier 
nogmaals nadrukkelijk gezegd, men zal 
er mee de boer opmoeten. Daardoor eerst 
zullen nieuwe Zeden worden gewonnen, 
en abonné's worden aange_bracht. 
Deze maand verschijnt dé nieuwe 
J.O.V.D.-foZder .. Evenals ··de Beginselver
klaring en de statuten werd zij nog in 
het eerste jaar van onze organisatie sa
mengesteld. 
Zo zijn we het tweede jaar binnengestapt 
met een uitrusting, die nog géén lOQ.% is, 
maar die goede reden geeft de toekomst 
met vertrouwen tegemoet te zien. M·et 
U w enthousiasme en door U w werklust 
zal deze uitrusting volledig moeten wor
den gemaakt. 
Het eerste werkjaar werd op passende 
wijze afgesloten met het alleszins geslaag
de weekend te Vierhouten. Van daar is 
het twaalf maanden tot de tweede ver
jaardag. 
Proficiat, J.O.V.D.! en gebruik die 12 
maanden goed! 

-;--,-----............... , ............................... . 
VICTORIA HOTEL 

AMSTERDA.Nf 
TELEFOON 3-42D 

Bezoekt ons ttieuw mseN'hte 
St#yvesarrt-restiiUNJnt. 

AMERJCAJI,:'BAR 
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De plaats van het Gewest 
Staatsbestel • 1n ons 

(Slot) 

Een nader onderzoek van de Provinciale wet vap Thorbecke 
tus$en Rijk en Provincie 

Ta•kverdeling 

Wij willen in dit artikel niet alle 
bijzonderheden vertellen over de 
organisatie van het bestuur van 
de provincie, zoals dat in de 
Provinciale Wet van Thorbecke 
is vastgelegd. Dat de organen van 
dit helituur zijn: de Provin«jlale 
Staten, de Gedeputeerden en de 
Commissaris des Konings mogen 
we algemeen bekend achten. 
Twee beginselen moeten wij even
wel nader bespreken: In de eerste 
plaats dan, dat, wat eenmaal door 
het Rijk is geregeld, taboe is voor 
de provinciale wetgever, en dat, 
wat de provincie ter hand heeft 
genomen, niet meer door de ge
meente mag worden gedaan, 
m.a.w. dat een lagere regeling 
steeds voor een hogere moet 
wijken. 

"Aan de Staten behoort de regeling 
en het bestuur van het provinciale 
huishouden", aldus art. 130 van de 
Provinciale wet. Wat dat Provinciale 
huishouden is, wordt echter niet nader 
omschreven. En ofschoon onze Grond
wet spreekt vap een "overlaten" van 
de verzorging ervan aan de provin
ci* bestuursorganen, is }let uitein
delijk de Rijkswetgever, die de om
vang bepaalt. Want er is geen enkele 
bepaling, die hem verbiedt om wat dan 
ook tot een zaak van Rijkszorg te 
vérklaren en dus regelend op te 
treden. Een Rijksregellng stelt dus 
automatisch de lagere regeling buiten 
.werking. De provincie kan dan hoog
stens nog aanvullend regelen, maar 
ook daaromtrent bestaat geen zeker
heid. In dat geval wordt dikwijls het 
College van Gedeputeerde Staten met 
de uitvoering van een Rijkswet belast. 
Men :a;egt dan, dat een taak van auto
nomie wordt tot een van zelfbestuur, 
of - duidelijker is de term van prof. 
van der Pot - medebewind. 
Daarmee komen we meteen aan het 
tweede beginsel: Het provinciale be
stuur heeft enerzijds een taak van 
autonome aard, een bevoegdheid om 
zelfstandig wetgevend werk te ver
richten, anderzijds een verplichting 
om mee te werken aan de uitvoering 
van wetten of besluiten, waarvoor het 
Rijk die medewerking inroept. Tot 
zelfstandige regelingen kan de pro
vincie door het Rijk nimmer gedwon
gen worden, tot medewerking aan 
uitvoering van Rijksregelingen wel. 
Voor de• autonome taak zijn in het 
algemeen de Provinciale Staten het 
bevoegde orgaan, voor het mede
bewind Gedeputeerden. 

Het terrein der autonomie. 

Wij noemden in het eerste deel van dit 
artikel reeds de activiteit van de 
provincie op het gebied van de Water
staat, en later op dat van de water
en electriciteitsvoorziening. Dit nu 
behoort tot het terrein van de auto
nomie. In 10 van onze 11 provinciën -
Limburg ontbreekt - kwam zo 
bijvoorbeeld een algemeen water
schapsreglement tot stand, een regle
ment, dat voor alle binnen de betref
fende provincie gelegen waterschap
pen geldt, boven en behalve haar 
speciaal, eigen reglement. 
Tot het mallebewind beboort iedere 
activiteit, die door Rijkswetten aan 
(meestal) Gedeputeerden wordt opge-

1 dragen, medewerking bijvoorbeeld 
aan de uitvoering van IJkwet, Boter
wet, Hinderwet e,d., vaak e(!n onder-
werp van administratieve 
rechtspraak. 

Met de Woningwet is er een tussen
vorm ontstaan. Deze wet verplicht de 
gemeenten namelijk een bouwveror
dening te maken (element van mede
bewind), laat overigens echter aan 
het gemeentebestuur de vrijheid om
trent het hoe en hoevèr (element van 
de autonomie). Ten aanzie~). van de 
provincie is deze vorm tot nu toe niet 
gebruikt. Toch verdient dit o.i. wel 
aanbeveling. Immers de regeling ge
schiedt daarbij uiteindelijk door de 
provinciale overheid, en deze staat 
uiteraard dichter bij de burgers dan 
de centrale overheid in Den Haag. Wij 
denken bijvoorbeeld aan de organisa
tie van de Volksgezondheid, die op het 
ogenblik, nu Rijk en gemeente naast 
elkaar werken, vooral voor de kleinere 
plattelandsgemeenten nogal verward 
en onvoldoende is. Een opdracht aan 
de provincie zou hier een uitweg 
kunnen zijn. 
Naarmate het aantal overheidsvoor
zieningen, de overheidsbemoeiing in 
tal van sectoren van het maatschap
pelijk leven toenam, hebben toch ook 
de provincies nieuwe terreinen van 
werkzaamheid gevonden. In de 
meeste gevallen kwamen, als semi
overheidsinstanties, economisch-tech
nologische instituten tot stand 
(ETI's), en behalve deze de zgn. op
bouworganen op sociaal-cultureel 
terrein, het eerste op voorgaan van 
Limburg, het tweede na Drents 
initiatief. Eerst na de oorlog heeft zich 
deze ontwikkeling goed doorgezet, en 
zijn in alle provincies dergelijke 
instantles ontstaan. 

Een derde beginsel in ons 

provincierecht? 

Nu kennen wij naast deze provinciale 
bemoeiingen op deze gebieden ener
zijds Rijksnijverheidsconsulenten, de 
regionale nijverheidsdienst van Den 
Haag, anderzijds de Rijksconsulenten 
voor-sociale zorg, die zich min of meer 
met dezelfde zaken bezighouden als 
resp. de ETI's en de opbouworganen. 

Hierbij plaatsen wij de tweede 
en tevens laatste beschouwing 
van Mr K. van Dijk over "De 
plaats van het Gewest in ons 
Staatsbestel". 
Wij racten onze lezers nogmaals 
ten zeerste aan, van deze arti
kelen kennis te nemen, opdat 
de a.s. verkiezingen voor de 
Provinciale Staten nog meer I 
tot onze verbeelding zullen l 
kunnen spreken. 

RED. 
--~------~------ ___ , _________ i 

Dit nu is toch een toestand, die op zijn 
minst onbevredigend moet worden 
genoemd. Wij zijn ht).t dan ook ronduit 
eens met de Commissie van der Pot, 
die onlangs zijn rapport uitbracht aan 
de Staten van Groningen over de 
taakverdeling tussen Rijk en provin
cie, dat niet door een hoger orgaan 
moet worden gedaan, wat even goed 
of beter doot· een lager orgaan kan 
worden geregeld. De ~eden daarvoor 

stipten we reeds aan:' de provincie, 
vooral in het Noorden des lands als 
een werkelijke eenheiq gevoeld, staat 
dichter bij de burgers, spreekt hen 
meer aan, en is beter in staat om 
rekening· te houden met bijzondere 
plaatselijke toestanden. 

Er zijn nog meer onderwerpen, waarin 
een- wijziging ten gunste van een · 
sterke provincie wordt bepleit, vooral 
op staatkundig terrein. Wij willen 
slechts noemen de Koninklijke goed
keuring, die nog steeds vereist wordt 
voor practisch alle besluiten der 
Provinciale Staten. Men hoeft nu toch 
waarlijk niet meer bang te zijn voor 
terugkeer van de verhoudingen van 
vóór 1795! Tot nu toe hebben de 
Staten blijk gegeven wel zeer deskun
dig en alerminst particularistisch 

Onze Weekend-Conferentie 

In het kamphuis "De Paasheuvel" te 
Vierhouten hield de J.O.V.D. 25 en 26 
Februari haar eerste weekend-confe
rentie. Uit tien afdelingen waren 38 
van onze leden tezamen gekomen om 
te luisteren naar een tweetal inlei
dingen, te debatteren over de aan de 
orde gestelde problemen, en om zich 
gezamenlijk te ·beraden over de door 
de J.O.V.D. te volgen koers. 
Zaterdag, na de avondmaaltijd, sprak 
de heer van Dijk, Ud van het Hoofd
bestuur der V.V.D. over "Het Libe
ralisme als geestesstroming". In de 
causerie werd de realiteit van de 
hedendaagse politieke verhoudingen 
niet vergeten. Voor diegenen, die het 
weekend niet hebben kunnen mee
maken, willen wij hier het slot van de 
inleiding overnemen : 
"De 2e helft van de 20ste eeuw, en de 
generaties, die daarin zullen .leven, 
zullen zich meer en meer gesteld zien 
voor beginselvragen. Het is daarom 
zo noodzakelijk, dat de nieuwe. gene~ 
ratie, die straks het electoraat zal 
vormen, principieel leert denken en 
moet streven naar verdieping ven 
eigen beginselen, doch daarnaast moet 
werken aan bet slopen ven scheids
muren, die niet reëel zijn. 

Het verheugt _mij bijzonder, dat er 
thans in Nedèrland wederom een 
Jongeren-organisatie is die deze taak 
ter hand wil nemen. 
Na de discussie, die drie uren heeft 
geduurd, hebben J.O.V.D.-ers op de 
avondwandeling de hoofden weer fris 
laten waaien. 
De Zondagmiddag werd besteed aan 
het bespreken van de interne organi
satie der J.O.V.D. Inleider hierbij was 
de heer Inden, adviseur van ons 
Hoofdbestuur. Vele nuttige wenken 
werden gegeven, en het bestuur incas
seerde ze dankbaar. Zo enthousiast 
werd ieder, dat achter elkaar werden 
opgericht het district Noord-Holland, 
enkele plaatselijke kadergroepen, en, 
wellicht als meest belangrijk een cen
trale (landelijke) kadergroep. Tevens 
werd besloten excèrpten van de in
leidingen en de gevoerde discussies 
aan de afdelingen te doen toekomen. 
·nat was "in · à nutshell" ons eerste 
weekend! 
Er gebeurde meer, véél meer. Maar 
de zetter Wa.~t en de plaatsruimte is 
gering. Daarom nu slechts dit kt)rte 
stukje. 

G. v. S. 

werk te leventJf.l). Dat bel-.tfn&'Wr, 
ordeningen a$.1\ die ~urirnf $1.J
len blijven , onderworpen, is IQ.et bet 
oog op de eenlj.etd in het bela&tü:m'
stelsel wel gewenst, voor het over~ 
kan men dit instituut gerust _,~
fen. Gelukkig wordt dit ook bepleit in 
de laatste "werken over ons provincie
reebt van prof. rnr C. W. van der N ,, 
en mr s. J. R. de M:onchy B). 
D•t bij wijziging van deze en andere 
niet genoemde punten ook de proyi"
ciale geldmiddelen zullen mqe~en 
worden herzien, volgt wel vanzelf. 
Dat ons centrale overJlei.dsappan.at 
, ,over zijn optimum UI beengegroeid" 4) 
is misschien wat cru gezegd, maar er 
zit een kern van waarheid tn, ten
minste ook een waarschuwing. Wij 
sluiten ons dan ook aan bij degenen, 
die pleiten voor grotere gewestelijke 
zelfstarutigheid, en onderschrijven 
gaarne de reeds verkondigde stelling, 
dat wat evengoed of beter door de 
provincie gedaan kan worden, niet 
door het Rijk moet worden ter hand 
genomen. Dit worde een derde beginsel 
in ons provincierecht. 

Mr K. VAN DIJK. 

Naschrift. 

Wij schreven, dat de provinciën in het 
Noorden van ons land'' werkelijk ge
voeld worden ·als reële, levende ver
banden. Dit is ook naar voren geko
men op de Algemene vergadering van 
de J.O.V.D. te Utrecht op 12 Nov. j.l., 
waar immers de afdeling Groningen 
voorstelde' eventuele districten met 
provincies te doen samenvallen. 
In zijn algemeenheid was dit voorstel 
stellig onjuist, maar dat een dergelijk 
voorstel uit het Noorden komt, maakt 
het aannemelijker, en verklaart veel. 
Wanneer dan ook een districteninde
ling noodzakelijk mocht worden, dan 
verdient het Groningse voorstel voor 
het Noorden zeker aanbeveling. 

V.D. 

1) Die deskundigheid kan wel eens in 
gevaar komen, als de Staten al te veel het 
kiescollege voor de Eerste ~amer gaan 
worden, en de politieke strijd daardoor te 
veel op de voorgrond komt. 
2) Bestuurs- en Rechtsinstellingen eter 
Nederlandse 'provinciën, Zwolle 1949. 
B) Handboek van het Ned. Provincierecht, 
Haarlem 1947. 
4) P. Wybenga in "Decentralisatie". 

HET J. 0. V. D. 
ZOMERKAMP. 

Aan de voet van het gebergte in het 
Oosten des lands zijn wij op zoek naar 
een kampeerboerderij voor deze zomer. 
In de nabijheid van één van de hoge 
pieken, de Holterberg, steken wij onze 
voelhorens uit. 
Het is moeilijk om een geschikte plaats 
te vinden, want wij stellen hoge eisen. 
Wij moeten een bergmeer in de nabij~ 
held hebben, teneinde in staat te zijn 
ons van het wereldse stof te· reinigen 
om ons gezuiverd in hogere sferen te 
kunnen beraden over de achtergron
den van onze vrijzinnigheid. Want het 
kampprc;>gramma zal naast de vrolijk
heid van het kampleven ook enkele 
hoogtepunten van geestelijk genot 
kennen. 
Opgefrist door het watergeploeter 
wilen wij ook onze sportlusten bot
vieren op een bergweide, die daarvoor 
noodzakelijk is en om onze voorzitter 
een goede oefening voor de vierdaagse 
te geven, moeten wij uitgebreide oer
wouden hebben, waarin flinke zwerf
tochten te maken zijn. 
Onze historici moeten zich te goed 
kunnen doen aan enkele geconser
veerde oudheden, terwijl de juristen 
natuurlijk belangstelling hebben voor 
de kampverordeningen. Voor degenen, 
die een normale vacantie verlangen, 
moet er een om~eving zijn met grote 
schoonheid. Dus: voor elk wat wils. 
De commissie zoekt een kampeerge
legenheid met schoonheid; de J.O:V.D. 
-ers zorgen voor ·de deelnemers. 

. Houdt voor ons zomerkamp vast vrij 
de . pe)lo<Je 'V&n aa-~30 Juli. . 

K:Á.MPCOMMI~IE. 
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Mening van een debutante. Maar we zijn nog jong en dus hebben 
we nog wat hoop en verwachting in 
ons, het is zelfs onze plicht, dat te 
hebben en Wij· moeten trachten het 
leven mooier en beter te maken dan de 
generaties voor ons. Het is misschien 
ondoenlijk, omdat de wereld al zo 
door en door voos ia. Maar toch moe
ten we een wereld voorbereiden, 
waarin het goed is te leven en waarin 
ons nageslacht zal kunnen zeggen met 
een kleine variant op het in de aanhef 
geciteerde: 

WEEKBLAD DER V.V.D. 
"Vrijheid en Democratie", het week
blad van de Volkspartij voor Vrijhèid 
en Democratie, is vanaf heden vaor 
leden van de J.O.V.D. tegen halve prijs 9 

beschikbaar. De abonnementsprijs 
voor J:o.V.D.-ers bedraagt f 3,75 per 
jaar .. 

Ik blader in 't boek van m'n leven 
Met een vre~d, verwachtend gevoel. 

Deze regels van de onvolprezen Ne
derlandse dichteres Henriëtte Roland 
Holst nopen mij tot het schrijven van 
dit debutantenstukje. Ja, een stukje 
van .een debutante is het, want ik ben 
pas 18 jaar. Ik heb nog nooit iets ge
schreven met het doel het geplaatst 
te krijgen in een tijdschrift. Mijn 
pennevruchten waren slechts bestemd 
voor het oog eens leraars, die het zeer 
critisch beschouwde en me nu en dan 
de hoge lof tóezwaaide: "Wel aardig". 
Toch geloof ik, dat ik gerust proberen 
kan me op dit onderwerp te gooien, 
want wie kunnen deze dichtregels be
ter aanvoelen dan wij, jongeren. Als 
meisje of jongeman heb je immers nog 
maar 'een paar bladzijden in je levens
boek volgeschreven en de volgende 
zijn nog wit. En is het nu werkelijk zo, 
jlat de jeugd van vandaag een vreemd, 
verwachtend gevoel heeft? Vreemd 
wel; natuurlijk, alles wat je niet weet 
en dat te komen staat, heeft iets 
m~terieus over zich; ja, als er iets 
is dat achter allerlel geheimzinnige 
sluiers verborgen Is, is het wel de 
toekomst. 
Maar kunnen wij, jongelui, van de 
2.()e eeuw nog een verwachtend gevoel 
hebben? Ja natuurlijk hebben wij dat. 
maar welke zijn die verwachtingen? 
Ik ben bang dat ik moet zeggen, dat 
het geen mooie zijn. Is het niet zo, dat 
onze wereld steeds maar op de rand 
van de afgrond zweeft en in plaats 
dat de mensen trachten haar naar een 
veiliger plaats te slepen, duwen ze 
haar steeds verder naar de onpeilbare 
diepte. Zou niet één oorlog met z'n 
atoom- en waterstofbommen de aarde 
kunnen vernietigen en haar als gruis 
in 't heelal kunnen verstrooien ? 
Steeds hoor je van dreigementen van 
twee kanten, van zoeken naar nog 
afschuwelijker moordwerktuigen, van 
alles wat de toekomst zo ontzettend 
onzeker·maakt en zouden wij, jonge
ren, nu verwachtingsvol naar de toe
komst kunnen zien? 
Hoeveel wordt er niet geklaagd over 
de "jeugd van tegenwoordig", die los-

Copie voor het volgend nummer 
moet uiterlijk 21 Maart ter 
redactie-tafel aanwezig zijn. 
Zo niet, dan volgt GEEN 

l-
p-laat. sing. • 

Redactie. 

ONTBINDING 
Met entstelling heb ik in de krant 
ielezen, wat zich nu weer in Frankrijk 
afspeelt. Onverbloemd gesproken: 
Frankrijk ontbindt zich. 

De belangrijke, hoewel slechts 16% 
van het Franse volk omvattende 
sociaal-democratische partij ontdeed 
zich van de regeringsverantwoordelijk
heid om haar aanhang niet verd!lr tf' 
zien verschrompelen! 

Dit is het begin van het einde van de 
democratie: hier heeft het staatsbur
gerschap opgehouden, hier laat men 
groepsbelang gaan vóór het volks
belang. 

Wanneer onprettige maatregelen ge
nomen moeten worden, gaat de Franse 
so,cialistische partij op de vlucht voor 
de verantwoordelijkheid. De democra
tie, als instelling' voor de behartiging 
van de publieke zaak, wordt onder
mijnd door de partij, die de "res 
publica" niet· durft te dienen. De 
desertie van de Franse socialisten zal, 
enerzijds, leiden tot het te hoop lopen 
van alle Franse republikeinen naar de 
radicalen en. liberalen (Daladier en 
Reynaud), anderzij~s, de republiek 
in veler ogen onmogelijk maken, waar-

bandlg is en alleen verzot op fuiJlen; 
maar kan de oorzaak hiervan niet 
liggen in het besef dat het werk dat je 
zou kunnen doen, toch wellicht tever
geefs zal zijn? We voelen het wellicht 
niet zo, IY!aar diep in ons zetelt mis
schien dit fatalisme, waardoor we 
zeggen: "Neem het ervan, zolang je 
kunt". 
En zou het nu niet goed zijn, dat de 
oudere mensen, die ons veroordelen 
eens de oorzaak bij zichzelf zochten, 
bij hun generatie wel te verstaan. Het 
is hen gelukt in minder dan 50 jaar 
twee vemietigingsoorlogen uit te 
vechten. Deze zullen echter een 
futiliteit zijn vergeleken bij die, welke 
misschien komen zal en óók nog door 
hen is voorbereid. Hoe kunnen wij met 
zo'n voorbeeld voor ogen, een goede 
toekomst verwachten? 

Ik blader in •t boek van m'n leven 
Met een vreemd, b 1 ij verwachtend 

gevoel! 

E.A. BOM. 

(Gaarne verklaren wij, dat wij dit 
debuut zeer geslaagd achten. Red.) 

Wij bevelen de lezing van dit week
blad van harte aan. 
Abonnementen moeten worden opge
geven aan ons Secretariaat. 

ZITTING P.J.C.R. OP 25 MAART a.s. 
De eerstvolgende zitting der Politieke 
Jongeren Contact Raad zal plaats 
vinden op 25 Maart a.s. Willen de 
raadsleden de datum vast noteren! 

SECR. 

.onze Staat. Over de inrichting van 
Plato dacht er het • • 

Sinds vele eeuwen is er ge
dacht en geschreven over staat 
en maatschappij. Ook reeds vóór 
de Christelijke jaartelling had 
dit probleem de aandacht. Plato, 
één van de Griekse wijsgeren 
(429-370 v. Chr.) heeft o.a. het 
boek geschreven "de Staat". 
Hoe dacht Plato daarover? 

De staat wordt gevormd door een 
geheel van individuen, op een be
paalde grondslag met elkaar verbon
den en het hangt af van de aard en 
het karakter van die individuen, hoe 
de staat opgebouwd is en welke 
regeringsvorm deze heeft. 

De staat moet zijn wortels hebben 
in de rechtvaardigheid. Dit lijkt een
voudig gezegd, maar het is niet een
voudig, omdat de één een heel ander 
begrip van rechtvaardigheid heeft 
dan de ander èn omdat er een grote 
volksmassa is, die niet onder woor
den kan brengen wat rechtvaardig 
is en die op een gemakkelijke ma
nier misleid kan worden door regeer
ders en bestuurders, die hard kunnen 
schreeuwen en een mooie toekomst 
voorspiegelen. 

Plato vraagt zich af: waarom laat 
men zijn schoenen repareren door 

IN FRANKRIJK. 
van de ondemocratische Gaullisten en 
communisten profijt trekken. 
Het socialisme, dat zonder de klasse
strijdleer van Marx niet begrepen kan 
worden, gaat ten gronde aan eigen 
halfslachtigheid. Wat willen zij? 
Klassestrijd'? De arbeider nummer 1, 
de hele rest daaraan ondergeschikt? 
Dan verliezen de sociaal-democraten 
het altijd van de veel handiger, mee
dogenlozer en beter georganiseerde 
communisten. 
Of het algemeen belang'? Alle burgers 
hand in hand om samen de schouders 
onder de moeilijkheden te zetten? 
Dan vlucht echter de Franse socialis
tische partij en laat het werk over aan 
radicalen en liberalen. . 
Beseffen de Franse socialisten niet, 
wat er zou gebeuren, als alle partijen 
in moreel opzicht te kort zouden 
schieten? Dan is het wachten alleen 
nog maar op een energiek avonturier, 
om de touwtjes in hànden te nemen. 
De Franse socialisten maken Frank
rijk tot het zwakste l'ln onbetrouw
baarste deel van democratisch West
Europa. 

Amsterdam. E. NORDLOHNE. 

Zl]ne van 
een vakman, waarom roept men een 
ervaren geneesheer als men ziek is? 
Omdat men zo goed mogelijk gehol
pen wil worden. Maar hoe is het, 
wanneer een hele staat ziek is? Dan 
luistert men naar degenen, die over 
veel rhetoriek beschikken en men 
vraagt niet of zij wel een goed vak
man zijn, of zij ervaren zijn. Waar het 
gaat om de staat, moet men volgens 
Plato beschikken over wijsgeren, die 
de kunst van regeren verstaan. Hoe 
wil hij die kunst aankweken? 

Alle kinderen, van iedere rang en 
stand (jongens en meisjes) moeten 
van de aanvang af de gelegenheid tot 
een gelijke opvoeding hebben en ze 
moeten niet beïnvloed kunnen wor
den door de zeden of gewoonten van 
hûn ouders. In de eerste 10 levens
jaren zal de opvoeding hoofdzakelijk 
bestaan uit sport en spel. 

Muziek, rechtvaardigheid 
en wiskunde. 

Na 6 jaren zal ook de muziek be
oefend worden, die de ziel harmonie 
leert en vatbaar maakt voor recht
vaardigheid. Muziek vormt het ka
rakter en bepaalt daarvoor mede de 
sociale en politieke uitkomsten in de 
staat. Ook moet de muziek gebruikt 
worden om het beoefenen van wis
kunde en natuurwetenschap aan
trekkelijker te maken en om ge
schiedenis gemakkelijker te leren. 

Nu is er na deze opvoeding wel een 
bepaalde physiologische en psycho
logische basis gevormd, maar dit is 
niet voldoende. De leden van de ge
meenschap moeten, wil er van een 
goede· staat sprake zijn, een ee:t1heid 
vormen en hoe is dit mogelijk met de 
vele schakeringen van karakter en 
aanleg? Hoe kan men botsingen on
derling voorkomen? 

Een politiemacht lijkt Plato daar
voor niet geschikt, neen, er moet een 
bovennatuurlijk gezag zijn; de men
sen moeten een godsdienst hebben, 
waardoor begeerten en hartstochten 
worden beteugeld, vrees wordt inge
boezemd en aan de andere kant 
troost gegeven. Ook dient de gods
dienst.om ieder, die op zijn 20e jaar 
het eerste examen moet afleggen 
voor een schifting, te overtuigen, dat 
de verdeling in groepen, waartoe dat 
examen leidt, zo gewild is door God. 

Ieder heeft zich dus in zijn lot te 
schikken. Zij, die na het eerste 
examen afvallen, worden fabrieks
arbeiders, boeren, klerken en zaken
lieden. Zij, die daarvoor in aanrrier-: 
king komen, krijgen een volgende 
tienjarige opvoeding. Dan volgt er 
weer een examen en zij, die falen, 
zullen worden helpers van de uit
voerende macht en legerofficieren 
van de staat. 

De goedgekeurden krijgen nu een 
vijfjarige opvoeding in de philo
sophie. Zij moeten leren helder te 
denken en wijs te regeren. Daarmee 
is de opvoeding nog niet voltooid, 
want na al die theorie zullen deze ge
leerden de theorie moeten toepassen 
in de practijk en zich moeten meten 
met degenen, die in de lagere groe
pen zijn achtergebleven. 

Proeftijd van 15 jaar. 

Dit is een zware 'proeftijd van 15 
jaren en alleen zij, die deze doorstaan 
zullen de leiders van de staat 'wor
den. 

Zullen zij zich niet "voelen", dat zij 
op het topje van de maatschappj;!lijke 
ladder zitten en zullen zij niet zelf
zuchtig regeren en voordelen tot zich 
trekken? Plato wil, om dit te voor
komen onder hen een communistisch 
systeem instellen; zij zullen geen 
persoonlijk bezit hebben, behalve 
het allernodigste. Bescherming krij
gen zij van de grote klasse der solda
ten en onder deze klasse vindt men 
de zogenaamde economische klasse, 
die wèl privé-bezit zal hebben, ech
ter tot een door de regeerders te be
palen grens. Hetgeen boven die 
grens uitkomt, moet aan de staat af
gestaan worden. 

De volmaakte gemeenschap zal er 
dus als volgt uitzien: iedere klasse en 
ieder individu zal die taak vervullen, 
die het beste past bij zijn aard en 
aanleg; geen enkele klasse of 
individu zal de andere hinderen, 
maar meewerken, ieder op zijn ge
bied, aan de vorming van een een
heid. 

In het begin hebben we gezien, 

dat volgens Plato, de staat zijn 

wortels vindt in de r e c h t -

vaar dl g held, die Plato over

eenkomstig zijn gedachte over een 

goede staat aldus formuleert: 

hebben en doen wat ons 

~i gen is, d.w.z. ieder mens zal 

het equivalent ontv~ngen van het• 

geen hij doet. 

Ziehier een korte beschouwing 
over Plato's staat. Dat er heel wat 
aan vastzit zal niemand ontkennen. 
Het zou mij te ver voeren om ook nog 
een persoonlijke visie te geven. Mis
schien is hi.er een aardig onderwerp 
voor een discussie-avond. 

BERTIE LOMAN. 
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HOE ZIET 

Mr. P.J. OUD: 
Áls doel van een jongeren-organisatie op politieke grondslag zie ik het
wekken van belangstelling onder de jongeren voor de staatkunde in het alge
meen en de voorbereiding hunner actieve deelneming op latere leeftijd aan 
het werk binnen de politieke part~en. Bij het nastreven van dit doel zou ik 
niet willen vooropstellen ·de opvoeding der jongeren tot aanhangers van een 
bepaalde politieke richting. Hoofdzaak is, dat de jongeren inzicht wordt 
gegeven in de betekenis van ·de politieke strijd in het algemeen. Te velen 
houden zich daarvan afzijdig, omdat zij die betekenis niet beseffen. Duidelijk 
moet hun worden gemaakt, dat het in de politiek gaat om de hoogste belan
gen van het volk. Dat wie werkelijk staatsburger wil zijn, zich rekenschap 
heeft te geven van de betekenis der verschillende richtingen en zo mogelijk 
tussen deze zijn keuze heeft te bepalen. 
De jongereu-organisatie moet daarom haar taak opvatten ln ruime zin. Zij 
moet meer doen dan uitsluitend aandacht schenken aan de beginselen der 
partij, waarmede zij zich geestverwant acht. Zij moet haar leden ook inzicht 
trachten bij te brengen in de beginselen van andere partijen. Met het oog 
daarop acht ik onderling contact tussen de jongeren-organisaties .-van ver
schillende richting van uitnemend belang. Dergelijk contact zal kunnen bij· 
dragen tot het scheppen van een sfeer van onderlinge waardering en tot het 
.scheppen van bereidheid om samen te werken op alle terreinen, waar dit 
met handhaving van eigen beginsel maar even mogelijk is. Alleen met die 

GIJ HE.T DOEL\ El' 
ORGANISATIE OP 

Ziedaar een wel zeer belangrijke 
vraag die de redactie van "De 
Driemaster" ter beantwoording 
heeft voorgelegd aan enige 
prominente figuren in ons land. 
De redactie verheugt zich op
recht in staat te zijn neven
staand de antwoorden te kun
nen publiceren van: 

Mr P. J. Oud, voorzitter der 
V. V. D., burgemeester van 
Rotterdam. 

Prof. dr. J. Lindeboom, hoog
leraar in de theologie te 
Groningen. 

1\'Ir. A. D. Peiffer, secretaris 
N.J.V. (Nationaal Jongeren 
Verbond). 

Cb. G. Matser, burgemeester 
van Arnhem, vice-voorzitter 
der K.V.P. 

Dr. J. A. H. J. S. Bmins Slot, 
hoofdred. dagblad "Trouw", 
A.R.-Kamerlid. 

Dr. E. D. Spelberg, predikant, en 
directeur der V.P.R.O. 

E. van Ruller, voorzitter AR
JOS (Anti-Rev. Jongeren 
Studieclubs) 

W. Inden, adviseur van het 
Hoofdbestuur der J.O.V.D. 

Mr. D. U. Stikker, minister van 
Buitenlandse Zaken. 

Mr. K. van Dijk, vice-voorzitter 
J.O.V.D. 

organisaties, die zich niet stellen op de grondslag ener werkelijk vrije demo· CH. G. MATSER: 
eratie acht ik dergelijk contact onvruchtbaar, omdat daar een gemeenschap· E · 
pelijk uitgangspunt voor discussie ontbreekt. en politieke jongeren-organisatie beschouw ik als hoogst-nuttig, zo niet 
De verhouding tussen de jongeren-organisaties en de geestverwante politieke noodzakelijk. Zij heeft naar mijn mening als eerste taak en doel onze 
partij zie ik als een verhouding van vriendschap. De partij moet bereid zijn jonge mensen begrip bij te brengen voor het wérk van de Staat en voor d•~ 
de jongeren-organisatre zoveel mogelijk de h,ulp te verlenen, die zij ter vervul- _Staatkunde. 
ling van haar taak behoeft. Deze verhouding mag echter niet ontaarden in Onder jonge mensen bestaat vaak veel wanbegrip, zelfs wantrouwen met be
een van ondergeschiktheid der jongeren-organisatie aan de partij. De jongeren- trekking tot het werk van de "politiek". Deze misverstanden uit de weg te 
organisatie beware haar zelfstandigheid. Zij zie de vertegenwoordigers der ruimen is van grote waarde. 
partij als waardevolle adviseurs, doch niet als autoriteiten, wier aanwijzin- Dit zal veel moeilijker kunnen geschieden ip. een politieke organisatie waar 
gen zij heeft op te volgen. ·wanneer dit ook van de zijde der politieke partij ouderen en jongeren tezamen vergaderen, dan· in een organisatie specifiek 
goed in het oog wordt gehouden, acht ik de beste voorwaarden aanwezig voor voor jongeren. 
een samenwerking, dle ten goede kan komen aan de verbreiding der begin- Wel acht ik daarbij voorlichting van - en samenwerking met ouderen even-
selen, waarop jongeren-organisaties en politieke partij beide zich baseren. zeer van grote betekenis. • 

PROF. J. LINDEBOOM: Want één ding is ook gebleken: dat jongeren alleen de actuele politieke pro-
In antwoord op de hierboven genoemde vraag gaf Prof. Lindeboom zijn biemen - vooral in de huidige tijd wel zeer gecompliceerd - onmogelijk ver
mening niet in algemene zin te kennen, maar betrok in zijn zienswijze mogen te beheersen. 
vooral onze eigen organisatie. Zijn oordeel zou dus goed kunnen dienen Daarom lijkt mij het "aangehaakt" zijn van een politieke jongeren-organisatie 
als een schema voor de werkzaamheden van onze J.O.V.D. aan een "gewone" politieke organisatie als de enig juiste. 

DOEL: Onze jonge mensen kunnen er zich daarbij van overtuigd houden, dat zij in 

B ewustwórding van de liberale beginselen, haar eventuele toepassing op de politieke samenwerking met ouderen ook een ouitengewone nuttige functie 
allerlei gebieden des levens; zo mogelijk vaardigheid ze te propageren. vervullen! Maar dat behoef ik bi{ de uitwerking van de mij gestelde vraag 

niet nader uiteen te zetten. 
TAAK: 

Bestudering van de ideologische achtergrond van de liberale beginselen, van 
. hun historische ontwikkeling, van hun mate van actuele toepasselijkheid; 

bestudering ook van het ontoereikende en onaanvaardbare, dat gelegen is in 
de confessionele, socialistische en totalitaire beginselen en praktijken. 
Dit betreft de meer theoretische taak. 
Hiernaast als praktische taak: 
Afdelingsvormlng, zoveel mogelijk werkend door mlddei van kleine kernen, 
werkend in hun maatschappelijke verbanden (hogere klassen middelbare 
scholen, hogescholen, openbare en particuliere lichamen). 
Daarnaast contact met dergelijke groepen op confessionele, socialistisch~), 

totalitaire grondslag ter voering van opbouwend gesprek en ter toetsing van 
eigen beginselen en praktijk. ·~ 

Mr. A. D. Peiffer, algemeen secretaris van het N.J.V. beantwoordde onze 
·vraag niet persoonlijk, maar namens het Hoofdbestuur van het Nationaal 
Jongeren Verbond. 
Zie hier wat het bestuur als zijn mening te kennen gaf. 

HOOFDBESTUUR N.J.V.: 

Het antwoord op de vraag "Hoe ziet Ge het doel en de taak van een jongeren·· 
organisatie op politieke grondslag", kan van de zijde van het Nationaal Jon· 
geren Verbond kort zijn. 
Het Verbond ziet als taak van elke jongeren-organisatie het kweken van 
behoorlijke mensen, en als doel het streven naar een betere samenleving. 
Een belangrijk onderdeel van deze taak is het opvoeden tot behoorlijke staats· 
burgers. 
Het Verbond acht het onjuist, reeds bij de jongeren de politieke tegenstellin• 
gen op te wekken en aan te moedigen. De algemeen staatsburgerlijke opvoe· 
ding behoort ·zodanig te zijn, dat na voltooiing hiervan voldoende belangstel· 
ling voor en inzicht in het staatkundige leven aanwezig is. Eenzijdige oplei· 
ding der jongeren verengt de gezichtskring en maakt latere samenwerking 
met "anderen", vooral in het Nederlandse Volk, nodeloos moeilijk en vaak on· 
mogelijk, zoals ste.eds meer, met name in het politieke, blijkt. 

·In deze opvatting -ziet het Verbond geen taak voor een jongeren-organisatie 
op politieke grondslagoc .tenzij in. algemene zin. Wel verre van te beweren, 
de panacee te hebben ge"onden, meent het Verbond zo'n jongeren-organisatie 
op algemeen staatsrechtelijke grondslag te zijn. 

• DR. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT: 

Warmeer wij een gezonde constitutioneel-democratische staatorde zullen 
behouden, is het nodig dat het volk inzicht heeft in de problemen en verant
woordelijkheid kan aanvaarden voor bepaalde oplossingen. 
Dat inzicht en die verantWQOrdelijkheid moeten verkregen worden in de ver· 
schillende politieke partijen. Daar moeten de burgers niet slechts receptief 
aanhoren en slikken wat voormannen hun opdienen. Daar moeten zij mee
spreken en mee-discussiëren. 
Om dit goed te doen is training en studie nodig. Dat moet de politieke jèugd
organisatie geven. Inzicht in staatkundige beginselen en besef ;van verant
woordelijkheid voor de staatkunde zijn nog belangrijker dan het meedoen aan 
propaganda-activiteit. Hoewel dit laatste ook moet geschieden. De jeugd moet 
ook door eenvoudige activiteit, bij voorbeeld in tijden van verkiezingen, inge
schakeld worden. Men moet weten dat politiek belangrijk is, dat het welzijn 
van land en volk er mee gemoeid is en dat het een eer is daar vroegtijdig bij 
betrokken te zijn. 

Ik la!!-t in het midden of deze beide doelstellingen in één organisatie moeten 
worden verwezenlijkt. De eerste doelstelling is de moeilijkste en, naar het mij 
voorkomt, de belangrijkste. 

DR. E. D. SPELBERG: 

Ik vind ûw vraag in Uw schrijven van 6 Februari niet zo gemakkelijk te be
antwoorden. yóór de oorlog was ik nimmer bij een polttieke partij aange
sloten. Na de oorlog ben ik to_egetreden tot de Partij van de Arbeid, maar ik 
beweeg mij in het geheel niet op politiek terrein. Niet omdat ik geen belang
stelllng zou hebben voor de hoogst belangrijke vragen, die op dit ogenblik ieder 
weldenkend burger van ons land moeten bezig houden, . maar omdat ik er te 
enenmale de tijd voor mis. 
In verband met deze laatste opmerking, acht ik het echter van het grootste 
belang dat de Jeugd, die ·reeds tot een zeker oordeel des onderscheids is 
gekomen, zich. al of niet in het verband van een jongeren-organisatie op 
politieke grondslag, met deze vragen zeer ernstig bezig houdt. Hoewel ik van 
mening ben, dat de Jeugd die openheid moet houden voor alle indmkken, die 
op haar afkomen en ook bereid moet zijn om aanvankelijke oordelen te wljzi· 
gen, geloof ik toch, dat de jongeren-organisaties op politieke grondalag bij 
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TAAK VAN EEN JONGEREN
•IEKE GRONDSLAG? Mr. D. V. STIKKER: 

het leiding geven om tot oordeelsvorming te komen, van veel belang kunnen 
~L . 

Het lijkt mij echter bijzonder belangrijk dat de verschillende jeugd-organisa· 
ties zoveel contact met elkaar trachten te vinden dat een ruimere uitwisseling 
van gedachen mogelijk blijft dan tussen de politieke organisaties der ouderen 
vaak het geval is. In dit opzicht acht ik de instelling van een zgn. Jeugd
Parlement zeer zeker ook van betekenis. 

E. VAN RULLER: 

Naar mijn mening is de formulering van de vraag zeer ongelukkig. Ik ken 
n.l. geen organisatie met een politieke grondslag. Wel organisaties met een 
politiek doel. Een grondslag kan alleen oorsprong vinden in een levens- en 
wereldbeschouwing en juist dat is de politiek niet. 
Gaarne wil ik echter aannemen, dat is bedoeld een antwoord te ontvangen 
op de vraag hoe ik taak en doel van een politiek-georiënteerde jongeren
organisatie zie. Die vraag· neem ik dan ook als uitgangspunt van mijn ant
woord. 
De jeugdtijd is naar mijn mening de vormingatijd van het leven. Dat is maat
schappelijk zo. In de regel wordt er van een mens tot aan zijn dertigste levens
jaar geen uitzonderlijk practisch werk verWacht. Na de theoretische vorming 
volgt practische vorming. Zo tegen de dertig jaren· wordt leidinggevend- of 
hervormend werk verwacht. 
Dit bepaalt het karakter van de jeugdtijd. De jeugd behoort zich, naast de 
broodnodige ontspanning te geven aan haar vorming. Daarop dient bij het 
jeugdwerk dan ook de nadruk te vallen. 
Uit het onder ten 2e vermelde kunt U constateren dat ik de taak en het doel 
ener politieke jongerenorganisatie in die lijn wil zien opgevat. De jeugd moet 
niet doen aan practisch politiek werk, haar taak is theoretisch-principieel 
bepaald. 
Het spreekt daarbij vanzelf dat ik mij niet aan de leeftijd van dertig jaar wil 
binden. Uitzonderingen bevestigen een regel en bovendien kan men de een op 
25-jarige leeftijd gevormd achten en een ander !pijkt op 40-jarige leeftijd nog 
niet gevormd te zijn. 
Het is voor de vormingsarbeid nodig, dat vanuit een bepaald doel en op een 
bepaalde grondslag wordt gewerkt. De jeugd zoekt en ze moet dit doen. met 
een dÓel voor ogen. Doel zij: staatsburger worden. De jeugd zoekt en ze moet 
dit doen op een basis Die basis moet zij niet zoeken in het labiele leven of in 
de labiele mens, doch in het bovennatuurlijke, het vaste in het leven, in God. 
Grondslag zij: de van God gegeven openbaring, het woord Gods, de Bijbel. 
Zo krijgt het leven ook staatkundig, vastheid, ideaal en richting. 
Op grond van deze punten heeft een politieke jongeren-organisatie slechts 
zin, als ze vanuit een beginsel werkt, een beginsel, dat door een partij wordt 
geformuleerd. Partijen dragen de beginselen. Het is daarom gewenst dat een 
politiéke jongerenorganisatie onderdeel van een partij is of, zo dat onmogelijk 
wordt geacht, nauw aan een partijleiding verbonden is. Langzamerhand kan het 
staatkundige werk, waartoe elk burger mijns inziens verplicht is, binnen het 
kader van een partij worden verricht. In de politiek spreekt ervaring een grote 
rol. Die ervaring doet vorm in partijverband op. 
Een politieke jongeren-organisatie kan nooit op de massa gericht zijn. Zij richt 
zich op een kern. Zij doet aan kernvorming, een kernvorming die allereerst 
de partij en daarin het volk ten goede komt. Goede partijleden zijn goede staats
burgers, indien tenminste de partij goed is. 
Naar mijn mening is deze formulering ingesteld op de ontwikkeling die onze 
natie heeft doorgemaakt. Daarom is een politieke jongeren-organisatie In 
deze zin georganiseerd, nationaal. Zij erkent de staat, het wezen van de staat, 
zij erkent ook de publieke geest waaruit het volk leeft. 

W.INDEN: 

De parlementair democratische staat legt haar burgers en burgeressen vele 
plichten op en verleent hun belangrijke rechten. 
Het goed functioneren en het voortbestaan van zulk éen staat hangt niet in de 
laatste plaats af van het op de juiste wijze en met verstAnd van zaken uitoefenen 
dezer rechten. 
In een parlementaire democratie is het noodzakelijk, dat er tenminste twee 
politieke partijen zijn, middels welke vele der rechten van de staatsburger·s 
moeten worden uitgeoefend. 
Partijen moeten er zijn en het is daarom ons aller taak mede te werken om 
het partijstelsel zo goed mogelijk te doen werken en om de partij onzer keuze 
een prima kans te geven. · 
De taak van iedere burger, dus ook van de jongere burger, is duidelijk, t.w. 
zich zelf goed op de hoogte te stellen van de "politiek" en indien hij zijn richting 
heeft bepaald, zijn actieve steun te geven aan die politieke organisatie, welker 
richting hij de zijne wenst te noemen of welke hem althans sympathiek is. 
Heeft de jongere zijn politiek tehuis gevonden, dan is het zijn plicht zich, 
middels zijn politieke jongerenorganisatie, verder te scholen, andere jongeren 
aan te trekken en wegwijs te maken èn in ieder opzicht te helpen zijn organi
satie mede te laten tellen, opdat zij, de jongeren van nu, straks de taak der • 
voorafgaaÎlde generatie kunnen overnemen. · 
En waarom zijn plicht 'l' Omdat ons aller toekomst, ja de bestaansmogelijkheid 
van ons volk, ervan afhangt, of wij in staat zullen blijken te zijn onze parle
mentaire democratie te handhaven. Dit is een groot woord, doch hij die niet 
blind is en in deze wereld om. zich heen kijkt, zal moeten erkennen, ·dat er veel, 
zo .niet alles, op het spel staat, vooral voor de jongeren! 

Zoals overalligt de toekomst bij de jongeren. Teveel zijn diegenen in Neder
land, die "vrijzinnig denken" of van "liberale huize zijn'' geneigd in te'groot 
individualisme zich buiten de politiek te houden en zich niet aan te sluiten. 
De politiek bemoeit zich echter met ons allen, en beheerst de toekomst. 
De jongeren moeten hier zelf aan bouwen en zich voorbereiden om deel te 
kunnen nemen aan de politiek. · 

MR. K. VAN DIJK: 

Ik kan mij twee manieren van ·organisatie voorstellen, en dat zijn: le. die a..1a 
bovenbouw van een gekleurde jeugdbeweging; daartoe treden de meeste ledea 
van die jeugdorganisatie toe, en zij vormen een sterk gesloten geheel, dat 
weliswaar andersdenkenden in zijn midden ontvangt en toelaat, maar toéh 
bij voorbaat al heeft geoordeeld. Dit zijn de confessionele jongerenorganisa
ties, waartoe ik ook de socialistische reken. 2e. de organisatie, die meer berust 
op een weloverwogen houding na een jeugdperiode, die politiek gezien, min 
of meer onverschillig, neutraal was. Hier is het, in tegenstelling met de eerste 
soort mogelijk, dat men op later leeftijd nog partij kiest. Bij de andere is de 
partij reeds gekozen. Ik prefereer de tweede soort, ben echter van mening, 
dat haar strijd om zich staande te houden en te doen gelden veel moeilijker ia 
dan die van de eerste. Religieus gezien, zou men de eerste groep kunnen ver
gelijken met Katholieken en Gereformeerden, de anderen met Remonstranten 
en Doopsgezinden (Vrijzinnigen in het algemeen). 

KUDiRUiDDBdiU CD 111100818 Feestdll· 
heb toch al strop, dat Pol i tie -agent : 
1 Mei tevens Konin- . 
ginnedag is. De rooien "Dte f*7esten verzwa'l'en 
kochten op 30 April on!.e dtenst maar. Voor 
oranjebloemen en op 1 mtJn part doen ze" alles 
Mei rooie. Nou motten maar op een dag. 
ze kiezen. Dat kost me . 
centen. En nou wil u Ar b ~ t der: "Och, '1'1!-e
Nationale Feestdag ook neer, tk weet het me.t. 
op 1 Mei zetten, kom ~p zu~~e dagen kun 3e 
nou, meneer, ik vind etgenluk . beter we_rken, 
het niet netjes om dit want of 3e gaat utt, ~n 
op een arme bloemen- dat kost geld, en wte 

Dr. E. D. SPELBERG koopman te verhalen." kan da_t vandaag_ de dag 
. nog mtssen, of 3e moet 

Je moet maar een op- C 0 ?1t '1'1!- u n 18 t: "~en met je kinderen op stap 
dracht krijgen van je kapttaltstenstreek, mtJn- en dan kom je nog veel 
Hoofdredacteur, zoals heer! . De Ne~erlandse moeier thuis dan als je 
ik. "Piet", zei hij, "je Regertng wtl ond~r hebt gewerkt. Maar, als 
moet maar eens de druk van de .A'"!'en- u een positief antwoord 
publieke opinie peilen kaan_se prootkapttaltsten van me wilt hebben, dan 
over de vraag, of Natio- ~ontngtnnedag en Na- hebben de vakbonden 
nale Feestdag nu moet tlo'f!-ale Feestdag op 1 gelijk, wanneer ze zeg
vallen op 1. Mei, 5 Mei ~et st~llen om h~t de gen, dat 6 Mei-het ge
of 6 Mei. De kranten uttgebmte ar~~tders- schiktste is, want dan 
praten er allemaal massa onmogeltJk te behoeft men de pro
over". Enfin, ik heb het make?t de DCJ:g van de ductie niet midden in 
gedaan. Hier is het Arbet_d ~e. Vteren .. De de week af te breken, 
resultaat: . kapttalts_tt_sch-fascts- en dan kan ik, als het 
S c h o o l j o n g e n: "Op ttsch~. polttte heeft na- tenminste mooi weer is, 
1 Mei, mijnheer, dat zou tuurltJk opdracht ge- met mijn vrouw en 
een gemene streek zijn, kreg~n om onze demon- mijn kinderen twee da-

t d h b 'k t h strattes,_ wel~e wel weer gen naar buiten." 
wan . Cfn e t <?C als antt-natwnaal zul-
a~ VT1J voor Kom~- Zen worden uitgekreten . N p· t t · d 
gmne~ag, en nat~urluk uiteen te slaan met d~ " bol~' k te '. U?a?" ts e 
ook met op 6 Met want . . pu te e optnte. vroeg 
d h b 'k ' gummtknuppel. Maar tk de Hoofdredacteur, toen 
ha; d t hmaf;, een verzeker U, meneer, al ik doodmoe zijn kamer 

a ve ag sc 00 • . is de 1·egering nog zo binnenslofte. 
Werkgever: "1 Met snel de Waarheid" . 
is een uitstekend idee. achterhaalt 'f.taar wel." "Kunp u me met va~ 
U begrijpt in een ver- . . 1 Met tot en met 6 Met 
armd land' als het onze M t d '!ie n st a n _der: vacantie geven?" 
moet men het produc- "1 Met kan me met veel 
tieproces zo min moge- ~chelen, ,want dan ben P. LETTERKNECHT. 
lijk stagneren. Maar, tk toch s morgens ~e-
tja, die vakbonden be- sloten. Men moet Natw- p S p f D M 

.. t ur Al nale Feestdag natuur- · · ro · r. r. 
grtJP . s men nu l"k 5 M . . p 0 L It' . f perse toch een Natio- 1J op . et vtere?t, . . . tcus ts a ge-
naZe Feestdag wil heb- tegen 6 Met verzet tk reisd naar achter het 
ben, dan maar 6 Mei, me, wa'l!-t van de Zater- IJzeren Gordijn om de 
dan. werken . we toch dagmtddag-verkoop . ''h '.3- t ll' 

moeten W .'J. het heb tnvT?J et=S e mg van maar een halve dag en " t - . 
is de week niet gebro- ben. Z. E. E. Schutmer te be-
ken. Wat een oplossing Kant 0 0 r me i 8 je: werkstelligen, die ver-
a~ders, hé!? Konin- "Hi, hi, neen niet 1 Mei. dacht van spionnage 
gmn~dag, Dag v'!n de Ik zou juist Zaterdag- voor Amerika ·in Café 
Arbetd en Nattonale morgen vrij willen ne-
Feestdag allemaal op men dan kan ik met D z t I l" d 
1 Mei!" · .... ;tu, ja, dat gaat U " e o_e. e nva .'. o~r 
B l o e m e n k o op- niets aan .... fijn van- de pohtteke polttte ts 
man: "Mijnheer, ik af Vrijdag op stap." gearresteerd. 
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Uit alle windstreken. 
Afdelingen weren zich. 

KEN.NEMERLAND. 
Ge&Jaagde stoelendans. 
op Zaterdag 11 Februari j.l. heeft in 
Haarlem een feestavond plaats gevon
den. Na een geestige openingsspeech 
door de voorzitter, waarbij de aan
:wezigen voor zover ·zij althans nog 
geen lid mochten zijn, werden opge
wekt tot het ltdmaatscltap, had dit 
direet gunstige gevolgen. Ook enkele 
bestuursleden van de V.V.D. gaven 
van hun belangstelllng b1ijk. Dank zij 
een prima piek-up-installatie met een 
keur van platen, konden de liefheb
bers naar hartelust dansen. 
Voor het paar, dat het prijsdansen 
won, was een aardige verrassing aan
wezig. Verder verhoogden nog de 
diverse spelen, zoals stoelendansen 
e.a. de stemming. 
Deze avond kan dus in alle opzichten 
als geslaagd beschouwd worden. 
Het bestuur ziet er als volgt uit: 
Voorz.: A. van Mancius. 
Secr.: J. W. van Drunen, Da Coata
straat 16. 
Penningm.: Mej. A. J. Schel tema. 
Leden: Mej. J. Gerritsen, J. Bos, D. 
van Veenendaal en J. Raas. 

DEVENTER. 
Contact-persoon: Mej. A. T. Noorden
bos . .,Klein Byvanck", Twello, 

CASTRICUM. 
Dhr en Mej. Wouters, Julianastr. 33. 
Mej. I. van Ekster, Burg. Mooystr. 22. 

TILBURG. 
Eerste steen gezocht. 
In dit Brabantse centrum zoekt men 
blijkbaar nog steeds naar een zaaltje, 
waar men een vergadering kan be
leggen. Want tot dusverre ontvingen 
wij geen bericht van de oprichting 
van een afdeling. Zou niemand van de 
belangstellenden in het bezit zijl'). van 
een niet te kleine huiskamer. Zó offi
cieel behoeft de eerste steen toch niet 
te worden gelegd. 
Mijnheer Hooftman, wij zijn vast van 
plan volgende maan\Ï de oprichting 
te publiceren. En waag het niet, ons 
dan een démenti te sturen. 
Contact-adres: J. W. Hooftman, 
Maetsuyckerstraat 1. 

AMSTERDAM. 

In de Tweede Kamer. 
De diverse kringen draaiden rustig 
door. Er werd gesproken over: 
"Maatschappij en misdadiger", over 
het boek Prometheus (van Carry van 
Bruggen) en de derde kring hield zich 

HENK HOLTKAMP. t 
Tot onze grote ontsteltenis 
overleed op 3 Februari j.I. plot
seling ons mede-lid Henk Holt
kamp. 
Vanaf de oprichting van onze 
afdeling heeft hij zijn werk
kracht aan de J.O.V.D. gegeven. 

·zijn gedachten hebben veel in
vloed gehad in de opbouw der 
afdeling. 
In onze kringen nam hij in het 
debat vaak een bijzondere plaats 
in. Hij wist meer dan eens een 
geheel eigen licht op de in dis
cussie-zijnde onderwerpen te 
doen schijnen. 
In hem gedenken wij een vriend 
en werker voor onze J.O.V-.D. 

HET BESTUUR VAN DE 
AFD. AMSTERDAM. 

bezig met de vraag, hoe de vrijgeko
men politieke delinquenten moeten 
worden behandeld. 
Woensdag 15 Februari toog een dozijn 
Amsterdamse J.O.V.D.-ers naar Den 
Haag, waar zij een zitting van de 
Tweede Kamer meemaakten. Mevr. 
Fortanier-de Wit en de Heer Corne
lissen (beiden V.V.D.) kwamen be
langstellend op de publieke tribune 
informeren, hoe de J.O.V.D. reilde en 
zeilde, en of men zich deze middag 
amuseerde. .. 't Is wat rommelig in 
jullie kamer" _zeiden er enkelen. Dat 
was natuurlijk onbeleefd. Maar ver 
bezijden de waarheid was de opmer
king inderdaad niet; de krant schreef 
het de volgende dag ook. 
De bekende regisseur, de Heer Rob 
Geraerds, zal in Maart voor de afde
ling een lezing houden over: .,De 
Functie van de kunst in de opvoeding 
en het maatschappelijk leven." 
Misschien dat deze avond ook practi
sche uitwerking zal hebben? Dat er 
b.v. een J.O.V.D.-toneelactie, cabaret
kring, lekenspelgroep wordt opge
richt? Ons Zomerkamp zou er ten 
zeerste mee gebaat zijn! 

DEN HAAG. 

Een politieke mutatie. 
De ,.politieke groep" der afdeling 
kwam 7 Februari voor de tweede maal 
bijeen. Het partij-programma der 
V.V.D. werd aan een nadere analyse 
onderworpen, waarbij de heer Rtetveld 
deskundige voorlichting gaf. J:?e 
.,algemene groep" ontwerpt nieuwe 
plannen. Wij zijn benieuwd wat er utt 
de bus komt vallen. 
In de J.O.V.D.-fractie van het Ha~gl:le 
Jongeren Parlement trad Bert Meyer 
in de plaats van Mej. Frans 'swart. 
Een .,dank voor de bewezen diensten" 
aan de uitgetredene, een ,.proficiat" 
aan de nieuw-gekozene. 
Op 17 Februari hield Prof. C. W. de 
Vries een causerie over .,Het Liberal
isme in de wereld". Ook aan de ver
kiezingen in Engeland werd de nodige 
aandacht besteed. 

COEVO~DEN. 
Contact-adres: A. Vonk, Markt 21. 

BUSSUM, NAARDEN e.a. 
Denk om 11 Maart! 
11 Maart: grote propaganda-avond. 
Spreker: Jaèques Linssen. 
Secretariaat: W. H. de Leeuw, Groot 
Hertoginnelaan 5, Bussum. 

HOEKSCUE WAARD. 
Gezelligheid kent geen tijd. 
Op 9 Februari was er weer een ge
zellige praatavond rond de grote tafel 
bij Ma in Klaaswaal. Het bar slechte 
weer had velen niet kunnen weerhou
den aanwezig te zijn. Het bleek heus 
niet alleen om het dansen geweest te 
zijn, want de onderwerpen waren die 
avond niet van de lucht. Nadat de heèr 
Goosens een algemene inleiding had 
gehouden over "Wat is politiek?" 
kwamen de vragen los, voornamelijk 
over verkiezingen en het stemrecht. 
In het kort werd nagegaan hoe de 
regering in ons land tot stand komt en 
welke veranderingen er aangaande het 
"stemmen" na de oorlog aangebracht 
zijn. Ook in de volgorde der candidaten 
van een lijst zijn veranderingen op til, 
en het vóór en tegen hiervan werd aan 
een nauwkeurige _bespreking onder
worpen. 
De vraag of bij examens woorden
boeken al dan niet gebruikt dienen te 
worden, lokte een uitvoerige discussie 
uit. 

De blik werd ook gericht op gebeurte
nissen buiten de grenzen, toen de Bel
gische koningskwestie ter tafel kwam. 
In een korte beschouwing gaf de men
tor een overzicht van het ontstaan en 
de achtergrond van dit vraagatuk. 
De praatavonden blijken bij onze leden 
in de smaak te vallen, want er is een 
vaste kern van bezoekers, die zich 
steeds uitbreidt. 

Zoals gebruikelijk was er weer gele
genheid tot het maken van een dansje,_ 
dank zij de medewerking van ons 
medelid Bervoets, die goed thuis is op
de accordeon. Zo was ook deze avond 
weer leerzaam én gezellig. 

De volgende avond is op 10 Maart. 
Op 22 Februari hield de afdeling een 
grote propaganda-avond. Volle zaal 
- propaganda met en voor "De Drie
master" - nieuwe leden. 

N.V. SCHEEPSWERVEN 

"PIET HEIN"/ 
voorheen 

FIRMA W. SCHRAM & ZONEN 

• 
WERVEN TE BOLNES 

EN PAPENDRECHT 

Twee dwar~hellingen, elk 115 mtr. 
lang. Overdekt droogdok 116x30 
meter, geschikt voor het zwaarste 

materiaal . 

T alefoonnummers Rotterdam 
71354. Dordrecht 3774 

LEEUWARDEN. 

Het gaat goed. 
De afdeling hield 18 Februari haar 
eerste grote bijeenkomst. De Heer B. 
Algra sprak over de buitenlandse 
politiek; een boeiende en interessante 
causerie. De tweede spreker was het 
H.B.-lid v. Duinen. 
De ledenwerving gaat gestadig voort; 
er zijn nu een 30 leden en belangstel
lenden. Ga zo voort, Leeuwarden! 

EMMEN. 

Contact-adres: Mr J. W. Boonk, Wil
helminastraat 77. 

AMERSFOORT. 

Een' nieuwe afdeling! 

Na enige weken van voorbereiding en 
na enkele besprekingen, hebben een 
paar personen in Amersfoort besloten 
de knoop door te hakken. Dat bete
kent: een nieuwe afdeling. 
De oprichting vindt plaats op 10 
Maart. Spreker is onze landelijke 
voorzitter. Een voorlopig bestuur zal -
worden gekozen, en de Heer Kok gaat 
zorgen voor enkele keurige en kleurige, 
films. Veel succes, Amersfoort. 
Contact-adres: R. Kok, Westerstr. 24. 

Korte Berichten. 
Deelnemers aan de zojuist gevormde 
Centrale Kadergroep kunnen zich 
opgeven bij de secretaria: H. J. van 
Raalte, Parnassusweg 10, Amsterdam-Z. 

Dick Buter uit Wormar is ons eerste 
lid, dat ons 15 nieuwe abonne's op de 
.,De Driemaster~· aanbracht. Nu zullen 
er weldra meerdere volgen. 

Het SECRETARIAAT der 
J. 0. V. D., tevens redactie
secretariaat, is gevestigd te· 
Am&terdam-Z., Van Tuyll van. 
Serooskerkenplein 29,. 

Politieke opvoeding. 
Waarom zich baseren op de democra-
tische principes liever dan op andere ? 
Eenvoudig, omdat meermalen is be
wezen, dat de democratie, de vrijheid, 
de absolute souvereiniteit van de ver
draagzaamheid en van de fair-play in 
staat zijn gebleken het geluk van de 
meerderheid der mensen te verzeke
ren. 

'vele jongeren menen, dat deze grote 
principes zijn verworven en dat zij 
bij gevolg niet meer behoeven te wor
den nagestreefd. Dit is een vergissing, 
omdat, hoewel de meeste daarboven 
vermelde principes officieel een. 
quasie-integrerend deel uitmaken van 
de politieke basis der Belgische par
tijen, in vele gevallen (b.v. bij voor
standers van de geleide economie) de 
lopende gebeurtenissen, de normale 
gevolgen van een doctrine of eenvou
dig van een opportunistisch verkie
zingsgedoe de partijen er toe kunnen 
leiden deze grote beginselen, welke 
de grondslagen zelf vormen van onze 
democratische vorm te negeren. 

Een jongere, die de lijn zijner geeste
lijke houding tracht te bepalen, moet 
ernstig de politieke idealen welke hem 
worden voorgelegd, overdenken en 
zich niet ophouden met bijkomstige 
overwegingen. Hij moet natuurlijk tot 
de kern van het vraagstuk weten 
door te dringen en het is noodzakelijk_ 
dat hij de grondtrekken van een over
gelegde doctrine leert onderkennen, 
en vooral de laatste gevolgen van een_ 
politieke lijn. 

Opdat een jongere ertoe komt te lezen 
tussen de regels van de lawaaierige
resoluties, schallende wachtwoorden 
en overladen programma's, is het een 
eis, dat hij een zeer ernstige en ge
degen politieke scholing ondergaat. 
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VAN DE JONGEREN ORGANISATIE VRIJHEID EN DEMOCRATIE 

I 

WERP DE BLINDDOEK AF 
De Driemaster gaat ditmaal een grote 

reis ondernemen, te weten: een propa7 
gandatocht door geheel Nederland. Alle 
hens zijn aan dek en een ieder die zich aan 
boord bevindt, lwestert grote verwachtin
gen van dez~> bijzondere vaart, en terecht! 

Wij leven op het ogenblik weliswaar in een zeer 
onrustige tijd, doch dit wil nog geenszi,ns zeg
g·en, dat wij daarom alles door een zwarte bril 
zouden moeten zien. Gelijk elke medaille zijn 
keerzijde heeft, zo is ook in deze sombere tijden 
een belangrijk lichtpunt te ontdekken, dat wordt 
gevormd door de begrippen, "verantwoordelijk
heid" en .,bezinning". Immers, hoe onzekerder en 
onrustiger de tijdsomstandigheden zijn waarin wij 
leven, des te eerder ook de jongeren geneigd 
zijn zich bezig te houden met de vraag, waar
door al deze onrust en onzekerheid wordt ver
oorzaakt. 
Als wij eenmaal zo ver zijn gevorderd, dat wij 
over deze belangrijke vraag gaan nadenken, zijn 
. wij al een heel stuk op weg. 
De J.O.V.D. wil in eerste instantie niet anders 
dan tot nadenken en. bezinning aansporen, met 
betrekJ.-ing tot. ile> pf>Ii"t~k~ en 6\conomische 
vraagstukken, waarmee ook de jongeren van 
dag tot dag te maken hebben. Slechts als het 
inzicht is gerijpt, dat die vraagstukken bestaan 
en dat zij mede diep in ons persoonlijk leven in
grijpen, dan pas zal men er in gezamenlijk ver
band toe kunnen overgaan te onderzoeken, op 
welke wijze al deze ingrijpende problemen tot 
een goede oplossing kunnen worden gebracht. 

Wek de slapers! 
Wij willen echter thans niet op de zaak 

vooruit lopen. Dit propagandanummer heeft 
slechts ten doel, de slapers, de dromers en de 
cnverschilligen wakker te schudden. Dit kan op 
velerlei wijzen geschieden. Het kan bijv. worden 
bereikt, door een uitvoerige uiteenzetting van 
de beginselen van de J.O.V.D., het kan ook 
worden bereikt, door te wijzen op het schrik
barende wat er zich op dit ogenblik in de wereld 
afspeelt. W\i kiezen ditmaal de laatste methode 
en wij willen ons hierbij slechts tot één voor
beeld bepalen, dat kenmerkend is voor de grote 
gevaren, die ons omringen. Gevaren waaraan 
wij als vrije jongeren ten gronde gaan, indien 
wij niet wakker worden en gedesinteresseerd 
aan de kant van het politieke en economische 
leven blijven. staan. 
En hier komt dan ons voorbeeld: 
Zoals men zeer onlangs in de dagbladen heeft 
kunnen lezen, heeft de bekende Tsjechoslowaak
se schaatsenrijdster Aja Vrzanova, zodra zij 
in Engeland aankwam, te kennen gegeven, dat 
zij niet meer naar haar vaderland wenste terug 
te keren. De machthebbers achter het "ijzeren 
gordijn" vonden dit blijkbaar niet slechts on
plezierig, doch raakten zeer vertoornd, zo ver
toornd zelfs, dat het officiële Tsjechoslowaakse 

,. 

BUSSINK 
DEVENTER I{OEK 

pikante, fijne 
kruidensmaak 

/ 

nieuwsagentschap deze handeling als "verraad" 
bestempelde. 
"Zij zal net als alle andere verraders aan haar 
einde komen", aldus de bekendmaking, ,hetzij 
op een bank in Hyde Park of door een sprong 
in de Theems". Ziedaar een "officiële" lompe 
aanval van een land op haar schaatskampioene. 
Een dergelijk bericht moet ons toch wel tot na
denken stemmen en ons snel, zeer snel, wakker 

zeitingst\id heeft ons vfc~l voldoende duidelijk ge
maakt, welke enorme offers noodzakelUk waren 
om die vrijheid te herwinnen. Wel nu, wij hebben 
de kans, doch laten wij oppassen, dat deze karis 
ons niet uit de handen wordt geslagen. 

schudden. , 
Het wordt waarlijk hoog tijd dat alle jongeren 
van Nederland zich eens in de ware betekenis 
van, een dergelijk alarmerend bericht gaan ver
diepen. 

Daarom is de plaats van duizenden jongeren in 
de r\ien van de J.O.V.D. om gezameLilijk te 
trachten de gang van zaken op politiek en 
economisch gebied mede te bepalen. Het zal 
voor de jongeren ondoenlijk zijn om ook in het 
politieke en economische leven binnenkort de 
taak van de ouderen over te nemen, als zij zich 
niet tijdig van de verschillende vraagstukken 
op de hoogte stellen. Als .de jongeren van Neder
land dit niet tijdig inzien, zullen zij èn als grdep 
èn als individu onder· de voet worden gelopen 
door hen, die zich ook in Nederland in het ge
heim voorbereiden een aanslag op de vrijheid 
en de beschaving te plegen. 

In ons land is het anders 
In ons land is de toestand gelukkig nog zo, 

dat iedere Nederlander zich waar ook ter 
wereld kan vestigen, zonder dat dit hem door 
onze regering wordt verweten, laat staan dat hij 
met de dood wordt bedreigd. 
Immers, wij leven ·in een vrij land. Maar die 
vrijheid wordt ons niet als een geschenk in de 
schoot geworpen. Wij zullen voor deze vrijheid 
moeten strijden om haar te behouden. De be-

Meld je daarom aan bij de J..O.V.D. Neem al
thans de moeite eens te informeren wat wij 
precies doen en voorstaan . 
Werp de blinddoek af en volg ons. Het is ons 
aller behoud. 

Prop~ganda en nog wat 
De Driemaster verschijnt deze 
maand in een speciale editie. 
"Propaganda-nummer'' staat 
er dit maal in de kop gedrukt. 
Iedere organisatie, iedere ver
eniging timmert bij tijd en 
wijle wel eens aan de grote 
weg. Zo ook wij, en daar 
steekt niets kwaads in. Want 
iedere vereniging, en zeker 
iedere nationale vereniging 
heeft er soms behoefte aan in 
wat wijdere kring kennis te 
geven van haar bestaan. 
Onze Jongeren Organisatie 
Vrijheid en Democratie be
staat niet zo maar. Zij is ge
grondvest op de overtuiging 
van vele jongeren, dat de be
grippen Vrijheid, Verant
woordelijkheid, Sociale Ge
rechtigheid en Verdraagzaam
heid waard zijn er voor te 
strijden in een hechte orga
nisatie. En als die samenbun
deling er eenmaal is, dan 
ijvert men er voor, deze orga
nisatie te versterken en te la
ten uitgroeien. Steeds meer 
mensen, ook jongeren, gaan 
inzien dat onze beginselen dé 
afweer vormen tegen de com
munistische infiltratie, en dat 
zij de fundamenten zijn, ook 
behoren te zijn van een waar
lijk democratische samenle
ving in ons land, zowel als 
buiten onze grenzen. 
Om U deze beginselen nog 
eens voor te leggen, geven wij 
dit speciale nummer van ons 
maandblad uit. Is dat nu vol-

doende? 
Daarop luidt ons antwoord: 
Nee. Dit nummer is slechts 
een hulpmiddel in de strijd 
tegen laksheid, onverschillig
heid en wanbegrip. De eigen
lijke strijd zal geleverd moe
ten worden door onze leden, 
en door diegenen der jonge
ren, die zich wel reeds tot 
onze organisatie voelen aan
getrokken, maar die de stap, 
zich bij onze vereniging aan te 
sluiten, nog niet hebben gezet. 
Een propaganda-nummer dat 
op een willekeurig moment 
de wijde wereld wordt inge
zonden, sorteert naar ons in
zicht we1mg nuttig effect, 
wanneer daaraan niet een 
verhoogde activiteit van onze 
leden gepaard gaat. Zij toch 
hebben tot taak ons blad bin
nen ieders bereik te brengen. 
Zij moeten de lauwen gaan 
overtuigen, de onverschilligen 
tot luisteren dwingen, en het 
wanbegrip omzetten in begrip 
en sympathie. Dat is een 
moeilijke, maar mooie taak. 
Doch ook de jongeren, die 
onze beginselen onderschrij
ven en onze idealen delen, 
maar .nog niet binnen onze 
rijen staan, hebben een taak. 
Zij moeten beseffen dat ook 
zij hun partijtje dienen mee te 
blazen, en dat het: "voor hen, 
zonder hen", mogelijk wel 
enige tijd kan worden gehand
haafd, maar op de duur toch 
tot afbrokkeling van binnen-

G. ST. 

uit (van binnen uit de vrijzin
nig-politieke gedachte) aan
leiding geeft. 
Onze oudere geestverwanten 
vragen wij, ons behulpzaam te 
zijn bij onze opbouwende ar
beid. In vele plaatsen be
schikken wij nog niet over 
voldoende contact-punten, om 
vanda~r uit de vorming van 
een afdeling gestalte te geven. 
Een kleine tegemoetkoming of 
wenk zou ons mijlen verder 
brengen. 
Als ieder zich naar behoren 
kwijt van z\jn taak, en zich 
bewust is van zijn plicht ten 
opzichte van onze mooie be
ginselen, is dit propaganda
nummer niet t,evergeefs ge
drukt, en zal het zijn vruchten· 
zeker afwerpen. 

GER VAN SCHAGEN, 

Secretaris. 
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Nieuwe· antwoorden op onze 
Oordeel van de Jongerenorganisaties der 

C.H.U., K.V.P. en P.v.d.A. 

Vorige maand plaatsten wij 
reeds een tiental antwoorden op 
onze enquête-vraag: "Hoe Ziet 
gij het doel en de taak van een 
jongei·en-organisatie op politie
ke grondslag" .. 
Hierbij drukken wij thans de 
zienswijzen af van de vertegen
woordigers der drie organisaties, 
welke met. onze J.O.V.D. zijn 
verenigd in de Politieke Jonge
ren Contact Raad, De schrijvers 
zijn: 
B. Buddingh, voorzitter Fed. van 
Christ. Hist. Jongerengroepen, 
voorzitter P.J.C.R. 
A. L. M. Knaapen, voorzitter 
Jongerenorganisatie in de K.V.P. 

E. Meester, secretaris "Nieuwe 
Koers", Jongerenorganisatie van 
de P.v.d.A., secr. P.J.C.R. 

B. Buddingh: 
Een jongeren-organisatie, met als 

doel vorming van bewuste staats
burgers door bestudering van staat-. 
kundige problemen, is de ruggegraat 
van oP,ze democratische rechtsorde. 
In mijn ogen heeft zij tweeërlei taak 
a) bewarend, b) vernieuwend. 
Bewarend, omdat de politieke jon
gerenorganisatie mede is de bewus
te hoedster van vrijheid en demo
cratie*). 
Vernieuwend, omdat iedere tijd op 

----'--- --··-~---·-· -· 

Onze beginselverklaring 
De Jongeren Organisatie Vrijheid en Democratie stelt aan 

alle staatkunde de eis, dat zij, uitgaande van de algemeen er~ 
kende godsdienstige en ethische grondslagen der Nederlandse 
volksgemeenschap, gericht zij op de bevordering van de geeste
lijke en: stoffelijke bloei dier gemeenschap, daarbij verwerpende 
de opvatting, dat het doel der staatkunde is gelegen.in de bevor~ 
dering van het belang van het individu of van enige bevolkings~ 
groep als zodanig, 

beschouwt als het krachtigste en veelal onontbeerlijke middel 
om aan die eis te beantwoorden de bevordering van de zelf~ 
werkzaamheid der burgers zo binnen het staatsverband als 
daarbuiten:. 

is mitsdien van oordeel, -dat de staat tot taak heeft in het alge~ 
meen belang 

enerzijds: de ontplooiing van de persoonlijke gaven en krachp 
ten: mogelijk te maken en te bevorderen, 

anderzijds: de individuële vrijheid, waar zij de gemeenschap 
of medeburgers te kort zou doen, te beperken en in goede banen 
te leiden, en 

vat haar beginselen samen in de begippen: 

Vrijheid, Verantwoordelijkheid, Verdraagzaamheid, 
Sociale Gerechtigheid. 

-----=~~-------------------------------------~ 

Waarom werd ik lid van 
Deze vraag is niet moeilijk te be
antwoorden. Maar voor ieder is de 
weg, die uiteindelijk naar de J.O. 
V.D. geleid heeft, anders. Er hebben 
op ieder wel enigszins andere in
vloeden gewerkt en bij gevolg is het 
antwoord op bovenstaande vraag 
dus ook sterk persoonlijk bepaald. 
In 1933, toen ik 10 jaar wa~, werd 
de geboorte herdacht van Willem de 
Zwijger. Niemand heeft op mlin 
jong gemoed zoveel indruk gemaakt 
en van mij zoveel eerbied afge
dwongen als h~i- Zijn onbaatzuchtige 
)pofferingszin, de breedheid van zijn 
opvattingen en zijn vasthoudend
heid, ook toen alles verkeerd scheen 
te zullen aflopen, maakten hem, in 
mijn og~n, tot een voorbeeld. Jan 
de Witt, Miehiel de Ruyter, Van 
Riebeek en Coen vervaagden bij een 
figuur als Willem van Oranje. 
Wat ouder geworden, heb ik ver
schillende malen reizen buitens
lands mogen maken. Toen beleefde 
ik iets nieuws: het gevoel van na
tionale trots, dat telkens opkwam 
wanneer je alleen tussen vreemden 
iets van je land moest vertellen. Het 
groeide wanneer je de toestanden 
elders vergeleek met die in het va-
4ierland, het verdiepte zich wanneer 
je onwelwillende opmerkingen te 

slikken kreeg en van je af moest 
bijten. 
Onbegrijpelijk ging ik het vinden, 
dat er landgenoten waren, die niets 
liever deden dan op het eigen land 
afgeven, de eenheid van ons land 
ondermijnen en onze strijdkrachten 
slopen. Ik kreeg een diepe afkeer 
van het socialisme. 
In 1937 zag ik in Frankfurt een huis, 
waarop met rode verf ge::;meurd 
stond: Hier· wohnt ein Jude. Ver
ontwaardiging maakte zich van mij 
meesteL Later zouden wij nog heel 
wat erger dingen meemaken, maar 
van toen af was ik gewonnen voor· 
de idee van de gelijkheid der men
sen, ongeacht de rassen. 
Een feller wordend rechtsbewust
zijn leerde mij het immorele inzien 
van de gijzeling van de journalist 
Hansen, het tegenwerken van de 
crematisten, het weren van Joden 
die uit Duitsland vluchtten (Con
centratiekampen zijn niet dodelijk, 
zei minister Goseling, die later zelf 
in een concentratiekamp om zou 
komen), de duistere praetijken rond 
om het overplaatsen van de kranige 
marechaussées, weg uit Oss. 
Op 10 Mei 1940: de oorlog en de 
capitulatie. In de volgende vijf ja
ren . .had ik ruim de tijd tot studeren 

zijn eigen vleugels drijft, d.w.z. de 
politieke jongerenorganisatie zal de 
moed moeten bezitten alle eventuele 
ballast over boord te werpen en in
dien nodig nieuwe wegen te gaan. 

E. Meester: 
Het karakter van· een· politieke 

jongerenorganisatie dient m.i. twee
ledig te z~jn. Enerzijds een politiek 
vormingscentrum, anderzijds een 
propagandakern. Het één volgt uit 
het ander. Door geestelijke activi
teit en bewustheid is practische ac
tiviteit nodig en mogelijk! 
Een politieke jongerenorganisatie 
heeft tot taak onder de jonger:en 
belangstelling te wekken en besef 
aan te kweken van persoonlijke 
verantwoordelijkheid voor het 
maatschappelijk en staatkundig 
leven, alsmede het verzorgen van 
de staatsburgerlijke vorm~ng. 
De jongeren, die dus gekozen heb
ben voor een bepaald politiek be
ginsel, het beginselprogram dus on
derschrijven, kunnen zich op basis 
van die beginselen na voorlichting 
verder verdiepen in de politieke 
vraagstukken. 
.Aldus kunnen zij zich een beeld vor
men van de politieke en maatschap
pelijke verhoudingen en een goed 
inzicht verkrijgen omtrent de mid
delen welke worden aangeprezen 
tot behoud, verbetering of omvor
ming dezer verhoudingen. 
De vorming van beginselvaste de
mocraten, die een eigen mening 
hebben en daardoor hun persoon
lijke verantwoordelijkheid kunnen 
en zullen dragen, is de kern van het 
werk ener politieke jongerenorga
nisatie. 
Prepagandistisch gezien heeft een' 
politieke jongerenorganisatie een 
geheel eigen taak. Noodzakelijke 
voorwaarden om propagandistisch 
te slagen is een goed inzicht in het
geen men propageert. 
Door middel van het scholingswerk 

de J.O.V.D.? 
en nadenken: geschiedenis, staats
recht, economie. De opbouw van de 
samenleving werd mij duidelijk. 
Ook het relatieve van allerlei "ab
solute" dogma's. 1848 werd een jaar
tal in de Europese geschiedenis, dat 
mij ging boeien. De constitutionele, 
parlementaire monarchie ben ik 
gaan zien als de best mogelijke 
staatsvorm. In de economie werd mij 
duidelijk, dat de menselijke ver
scheidenheid geen uniforme orde 
verdraagt, maar behoefte heeft aan 
een opportunistische politiek. 
Toen de vrede kwam, bleek ik een 
liberaal geworaen. Ik werd dus lid 
van de Liberale Staatspartij. De be
ginselen waren goed, de dynamiek 
ontbrak. Die bracht Stikker: een 
succesrijk zakenman, een der schep
pers van de Stichting van de Ar
beid, de oprichter van de Partij van 
de Vrijheid; nu: de leider van een 
samenwerkend E11ropa, een echte 
"créateur de valeurs". 
In de kring der jongeren leeft het 
beginsel sterk en zuiver. Aan een 
eventueel samengaan van ideaal en 
eigenbelang wordt. niet gedacht. 
Daarom werd ik lid van de J.O. 
V.D. . 

E. NORDLOHNE. 

enquête 
kan dit worden bereikt, immers 
scholing en propaganda staan in 
zeer nauw verband tot elkaar. De 
verworven kennis, vorming en in
zichten dienen benut te worden om 
ook andere jongeren zich hun ver
antwoordelijkheid voor heden en 
toekomst van volk, land en wereld, 
bewust te doen worden. 

Men moet trachten, dt' grote 
groepen van afzijdi&e jongeren 
te doen inzien, dat hun belang
stelling en activiteit nif't gemist 
kan worden. In dit verband moet 
een nimmer aflatende strijd ge
voerd wórden tegen onverschil
ligheid en wanbegrip t.a.v. het 
staatkundig leven. De waarden 
van de volksvrijheden en de 
democratische instellingen zullea 
steeds gep:JïOpagf'erd moeten Wor
den op een zodanige wijze, dat 
dit velen doet inzien, dat ook 
ten aanzien daarvan men niet 
onverschillig kan blijven staan. 

Immers het grootste gevaar van 
binnen uit is de onverschilligheid 
en afzijdigheid. 
Politieke avonturiers en chanteurs 
hebben bij een te grote afwezigheid 
van besef van- en verantwoorde
lijkheid voor de democratie, gemak
kelijk spel. 
Toepassing dus van de opgedane 
kennis door middel van het vor
mingscentrum, aangevuld met het 
nodige enthousiasme en doorzet
tingsvermogen, zal zeker het propa
gandawerk, mede een kenmerk van 
een politieke jongerenorganisatie, 

-mogelijk doen zijn. 

A. L. M. Knaapen: 
Als doel van een jongerenorgani

satie op politieke grondslag zie ik: 
Vorming van de leden tot bewuste 
dragers van staatkundige idealen, 
vorming van de jongeren tot "ge
wone mannen (en vrouwen)", met 
als uiteindelijk doel het schragen 
van een regime, dat de ontwikke
ling van de menselijke persoonlijk
heid bevordert en de menselijke 
vrijheid eerbiedigt en doet eerbie
digen. 
Als taak: Voorlichting van de jon
geren, en vorming van de leden, 
door actieve vorming (het zelfstan
dig bestuderen van actuele vraag- · 
stukken) en vormende actie (het 
zelfstandig beramen van maatrege
len die het welzijn van speciaal de 
jongeren kunnen bevorderen). 

*) Vandaar onze naam: .J.O.V.D. 
(Red.) 
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Komende 
verkiezingen 

Aan het einde van deze maand 
gaat het Nederlandse volk wederom 
ter stembus. Ditmaal voor het ver
kiezen van haar vertegenwoordigers 
in de wetgevende lichamen van on
ze provinciën, de Provinciale Staten. 
En daar deze staten weer de leden 
van onze Eerste Kamer aanwijzen, 
zijn de komen<}e verkiezingen niet 
alleen van belang voor de pro
vincien, maar evenzeer belangrijk 
voor en van invloed op ons lands
bestuur. 
Wij hopen en verwachten, dat de 
lijn, die zich bij de vorige verkie
zingen duidelijk aftekende, zal wor
den doorgetrokken. Dat betekent 
dan een verder achteruitdringen van 
het communistisch gewroet, en een 
zich voortzettende stemmenwinst 
voor de daar lijnrecht tegenover
staande idee van de vrijheid. Want 
Vrijheid en Democratie, onverbre
kelijk met elkaar verbonden, vor
men de fundamenten, niet alleen 
van onze Nederlandse samenleving, 
maar van het gehele West-Europese 
beschavingsblok. 

Voor ons zal de keuze, op welke 
der candidaten onze stem uit te 
brengen, niet moeilijk zijn. 

P.J.C.R. 
De Politieke Jongeren Contact 

Raad bestaat nog slechts korte tijd. 
Dat zij in een dringende behoefte 
voorziet, is echter boven alle twij
fel verheven. Wie daaraan nog 
mocht hebben getwijfeld, zal door 
de redevoeringen van minister In 't 
Veld, drs Korthals en Bernard Ver
hoeven, uitgesproken op de eerste 
officiële zitting (26 N0vember j.l.) 
van de Raad, wel tot andere ge
dachten zijn gebracht. 

De pers besteedde aan deze doop
plechtigheid veel ruimte, en ver
wachite uit dit samengaan der po
litieke jongeren (K.V.P.-jongeren, 
C.H.-jongeren, J.O.V.D., "Nieuwe 
Koers") in een "gesprekcentrum 
voor de top'' niet enkel wat meer 
of minder mooie plannen, en een 
verhoging der verdraagzaamheid 
tussen de diverse groeperingen, 
maar ook, en vooral, veel construc
tief werk. 

En dat gebeurt gelukkig. In de 
plenaire ·zitting van de Raad van 25 
Maart j .l. kwamen enkele uitvoerige · 
en goed gefundeerde rapporten over 
"Europese samenwerking" en "In
ternationale Rechtsorde'' in bespre
king. Behalve de aangesloten orga
nisaties zullen ook andere organen 
hieruit profijt weten te trekken. 
Maar wat nog belangrijker is, men 
gaat een Europees,jongerencongres 
(in 't najaar) voorbereiden. En wor
den de dromen werkelijkheid, dan 
zetelt er straks in Europa's hoofd
stad, Straatsburg, ook een Jongeren 
Parlement. 

W.F.L.R.Y. 
Deze afkorting staat voor: World 

Federation of Liberal and Radical 
Youth, de internationale organisatie 
der liberale en vrijzinnig-politieke 
jongeren. Opgericht in 1946 werden 
er tot heden twee congressen ge
houden. Het eerste in 1947 in Enge
land, en het volgende verleden zo
mer in Stockholm. Op het laatste 
nippertje heeft een Nederlandse de
legatie naar dit Stockholm's festijn 
verstek moeten laten gaan. Toen het 
Uitvoerend Comité der federatie op 
6 en 7 Januari j.l. in Amsterdam 
kwam vergaderen, zijn de geloofs-
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brieven der J.O.V.D. aan een dege
lijk onderzoek onderworpen. Wij 
werden gewogen, en in orde bevon
den, zodat de J.O.V.D. als 14e lid 
haar intrede deed in deze belang
rijke en strijdvaardige internatio
nale organisatie. 

Bloed, zweet en tranen 
Overpeinzingen bij een j. 0. V.D.-vergadering 

Voor dit jaar staat een internatio
naal kamp in de Belgische Arden
nen op het programma, terwijl in 
1951 de Italiaanse liberale jongeren
organisatie de gastvrouwe zal zijn 
van het derde congres. Men rekent 
al reeds op een uitgebreide Neder
landse delegatie. 

".Achter ons "OJ 

Het is ongetwijfeld verheu~end te 
kunnen melden, dat de Jongeren 
Organisatie Vrijheid en Democratie 
zich niet alleen met ontspanning 
bezig houdt, doch inderdaad streeft 
naar een geestelijke verdieping. 
Eind Februari hield zij in 't kamp
huis "De Paasheuvel" te Vierhouten 
haar eerste weekendconferentie, die 
als zeer geslaagd kan worden be
schouwd. De onderwerpen die wer
den ingeleid en vervolgens bespro
ken, vormen wel een bewijs, dat 
deze jongeren zich ernstig voorbe
reiden om pal te staan in de poli
tieke strijd. Zo sprak de heer Van 
Dijk, lid van het Hoofdbestuur der 
V.V.D. over het "liberalisme als 
geèstesstroming". Voorts werd veel 
tijd besteed aan het bespreken van 
de interne organisatie der J.O.V.D., 
waarbij çle heer Inden als inleider 
optrad en in dit verband zeer waar
devolle adviezen gaf. Het moge de 
ouderen in de V.V.D. tot vreugde 
stemmen, dat de jongeren tonen hun 
toekomstige taak niet te schuwen 
en dat zij bereid zijn zich in te span
nen om de strijd voor Vrijheid en 
Democratie nu en in de toekomst 
metterdaad te voeren. 

("Vrijheid en Democmtie" 
weekblad der V.V.D:). 

Voor ons 

Ik had het grote genoegen aanwezig 
te mogen zijn bij de eerste grote 
vergadering van de afdeling Leeu
warden. Er waren. daar in het goede 
Friesland in hotel "De Groene 
Weide" een dertigtal jonge mensen 
bijeengekomen, die aan de roep van 
Vrijheid en Democratie gevolg had
den gegeven. Wel, het voorlopig be
stuur in Leeuwarden heeft voor een 
goede ontvangst gezorgd. Behalve 
een uitnemend spreker was ook het 
element ontspanning vertegenwoor
digd in de vorm van ping-pong ta
fels, sj oeibakken en dergelijke. 
Er was ook muziek, veel en harde 
muziek, maar het was toch nog wel 
mogelijk om zo tussen de bedrijven 
door eens wat contact te zoeken 
met al die mensen, die toch blijk
baar geïnteresseerd zijn in het be
staan van onze J.O.V.D. Onder die 
gesprekken waren er leuke, vlotte, 
en er waren er, die stroef gingen, 
maar dat komt meer voor, dat kost 
geen bloed, zweet en tranen. Maar 
één ding is mij die avond toch weer 
opgevallen, en daarom schoten me 
op de terugreis in de boemel die be
kende woorden van Churchill te 
binnen. 
Verschillende van die jonge mensen 
daar in Leeuwarden zeiden mij io 
onder dat praten, en onder die mu
ziek door, dat ze zich toch niet 
thuis voelden, dat ze bezwaren had
den tegen de sfeer, en dat ze een 
lidmaatschap eerst nog eens grondig 
wilden overwegen. Natuurlijk is 
een en ander wel een overweging 
waard, en .natuurlijk wil ik hier niet 
tornen aan ons oude spreekwoord 
,,bezint eer Gé begint" 

Üp genoemd weekend te Vierhou
ten werd overgegaan tot het op
richten van ~en Centràle Kader
groep. Frits van Gelder en Hans van 
Raalte (Parnassusweg 10, Amster
dam-Z.) werden belast met resp. 't 
voorzitterschap en het secretariaat 
van deze Kadergroep. De· opzet van • 
dit instituut is orn onder de leden 
een groep te vormen van diegenen, 
die zich ernstig willen verdiepen in 

Maar nu reeds, na een eerste 
poging aan te komen dragen met 
bezwaren tegen sfeer, nu reeds 
te zeggen "ik voel me hier niet 
thuis, dat is natuurli.ik princi
pieel fout. Een jonge organisatie 
als de onze zoekt nog naar een 
·sfeer, en overal, in iedere af
deling zal weer een eigen sfeer 
heersen, en die .~feer komt er 
niet vanzelf, maar die·moet ge
maakt worden door de leden 
zelf. Van de peTsOoJûi:ike weTk
zaamheid 1Jan alle /.eden geza
menl~ik en vim iedeT afzonder
tijk hangt het af, Wat eT van 
gemaakt wordt. de beginselen en problemen der J. 

O.V.D. 
Men stelt zich voor door middel van 
interne publicaties de resultaten van 
de studie als blijvende hulpmidde
len in de J.O.V.D. te brengen. 
De eerste bijeenkomst vindt plaats 
8 April a.s. te Amersfoort waar 
men zich zal verdiepen in het begrip 
Liberalis (naar aanleiding van het 
gesprokene te Vierhou,~en). Spreker: 
Prof. 's Jacob. · 
Vóór ons ligt ook ons eerste J.O. 
V.D.-zomerkamp. Daarover vindt U 
elders in dit nummer meer. 
En omdat het weekend te Vierhou
ten iedereen zo enthousiast heeft 
gemaakt voor dergelijke evenemen
ten is "De Paasheuvel" alweer be
sproken voor het weekend van 30 
September-I October. Onthoudt 
deze daturn goed! 

Eén April 
Onze J.O.V.D. telt thans ettelijke 
duizendtallen leden. Verscheidene 
onzer prominente leden hebben 
reeds hun weg gevonden in de "gro
te" politiek. 
De honderden afdelingen bruisen 

van activiteit en arbeidslust. De 
districts-kadergroeperi werken vele 
constructieve plannen keurig uit, en 
ondersteunen daarmee de afdelin
gen en hoofdbestuur, en vooral de 
liberale, de vrijzinnigpolitieke geest. 
Velen hebben onze idealen reeds tot 
de hunne gemaakt. Ons vorig zo
merkamp kon de vele deelnemers 
nauwelijks bergen. Gelukkig hadden 
onze Franse vrienden hun eigen ten
ten meegebracht. 
Maar .... nu zitten we met een ne
telige kwestie. Ons Centrale Kader
burea;u, overbelast met werkzaam
heden, zoekt een derde assistent ( e). 
Op enkele advertenties kwam, won
derlijk genoeg, geen bericht binnen. 
Toch moeten wij iemand vinden, 
anders loopt de boel enigermate 
vast. Want als een enkel radertje, 
al is het nog zo klein, in het totale 
mechaniek ontbreekt, werkt dit ge
heel niet meer volmaakt. Het kan 
zelfs een volmaakte stilstand tot ge
volg hebben. 
Wie helpt ons uit de brand? 

G.v. S. 

Daarom moest ik ook denken aan 
het "bloed, zweet en tranen" vàn 
Churchill. Deze grote staatsman had 
de moed om tegen het Engelse volk 
de harde, naakte waarheid te zeg
gen. Hij kon niets anders bieden 
dan bloed, zweet en tranen. En het 
Engelse volk heeft de "Battle of 
England" doorstaan, gewonnen. 
Zo gaat het nu ook ons. Wij, J.O. 
V.D.-ers, kunnen onze nieuwe af
delingen niet meer bieden dan 
zweet en tranen. Laten we el' het 
bloed om der lieven vrede wille dan 
maar aflaten. Van de leden zelf 
hangt het af, of wij de strijd voor 
Vrijheid en Ii>emocratie zullen win
nen zoals het Engelse volk de battle 
of England won. En dat 1noeten wij 
goed beseffen. 
Zij, die menen in een opgemaakt . 
bed te stappen, wanneer zij toetre
den als lid, hebben het mis. Wie 
slechts wil kauwen en slikken wat 
wij hen kunnen voorzetten moeten 
ook goed bedenken, dat een derge
lijke consumptieve houding op dood 
spoor leidt. En dat zou ik allen, die 
eerst de bekende kat uit de bekende 
boom willen kijken goed willen 
voorhouden: Gij zelf moet helpen 
bouwen, gij zelf moet creëren waar 
ge nu reeds Uw critiek op wilt ge
ven. Als we lezen wat er over de 
houding van de Nederlandse jeugd 
na de oorlog is geschreven, dan 
valt bij iedere schrijver weer op de 
constatering van het passieve en ne
gatieve, de apathie die er over ons 
jongeren zou liggen. Toont, dat het 
niet waar is, toont, dat ook wij kun-
nen bouwen. ' 
Het ligt dus aan Uzelf hoe het in 
de J.O.V.D. zal zijn. En, zo meen 
ik, dat is veel mooier dan het domme 
aanvaarden. Er ligt iets strijdbaars, 
iets actiefs, iets jongs in, om 'van 
onze organisatie een groot en stevig 
gebouw te mogen maken. Het is 
geen knellemle plicht, het is een 
voorrecht. 
Het is moeilijker om deze strijd te 
zien en onderkennen dan één, waar
in ze kanonnen gebruiken, en wer-

. ken met leven en dood. Onze strijd 
is echter edeler, het gaat tussen 
Vrij en Onvrij. En als ge die strijd 
wilt winnen, toon U dan positief, en 
eerlijk, net als Churchill. 

V.D. 

Onze abonnementen
werfactie 

Tempo, tempo, vrienden. 

Begin April noteerden wij in deze 
werfactie de volgende ~tand: 
D. Buter, Wormer 15 
W. H. v. Amerongen, Amersfoort 4 
T. de Vries, Groningen 4 

G. van Schagen, Amsterdam 4 
K. van Dijk, Groningen 
F. van Gelder, Nijmegen 
J. Dietz, Bussum 

2 
1 • 

1 
Wie van deze personen maakt de 
15 rond? Men weet het: voor het 
aanbrengen van deze hoeveelheid 
abonnees geven wij een boek ten 
geschenke. Welke namen kunnen wij 
de volgende maand vermelden? Wij 
dringen er bij de leden op aan "De 
Driemaster'' warm in ieders belang
stelling aan te bevelen. 
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Waarom ben ik J.O.V.D.'er? r 
Art. 3 van onze Statuten: 
De Vereniging heeft ten doel 
jongeren nader in kennis te 
brengen met en te doordrin
gen van de verantwoordelijk
heden, welke het. staatsbur
gerschap hun oplegt, hen 
daarbij in het bijzonder voor
lichtend omtrent de vrijzinnig 
politieke beginselen, zonder 
een politieke vorming in rui
mere zin te verwaarlozen. 

"Waarom ben jij J.O.V.D.-er gewor
den?" vroeg de hoofdredacteur miJ. 
Ik keek hem verbaasd aan, maar hij 
zei zonder enige genade in zijn 
ogen: "Ik verwacht hierover een 
klèine ontboezeming in "D2 Drie
master." 
Piekerend over de vraag: "Waar
om?", verliet ik de redactievergade
ring en mijn gedachten voerden rnij 
t.erug naar Januari 1948, toen in 
Amsterdam de oprichting van de 
V.V.D. plaats vond: In de oprich
tingsvergadering liepen enkele jon
geren rond, die een jongeren-orga
nisatie op politiek-vrijzinnige grond
slag in Amsterdam wilden begin
nen. Nieuwsgierig geworden infor
'méerde ik hiernaar, maar ik bleek 
met mijn dertig jaren te oud te zijn. 
In Juni 1948 reed ik met de secre-• 
taresse dezer jongeren door de le
vensgevaarlijke Leidestraat, toen 
plots van haar, na aan de zoveelste 
moordlustige automobilist ontsnapt 
te zijn, de verzuchting kwam: "Zeg, 
Jacques, die jonger~n-organisatie 
van ons slaat niet aan. Wil je me 
helpen?". "Ik", zei ik stomverbaasd, 
"een grijsaard onder de jongeren?" 
"Je voelde er in Januari wel voor, 
dus zo oud ben je nog niet", ant
woordde ze paedagoochem. 
Enfin, hoe het liep, liep het; ik zat, 
voor ik het wist, officiëel geïnstal
leerd in een jongeren-commissie 
voor Amsterdam. In Januari 1949 
werd de jongeren-commissie offi
cieus bestuur van de afdeling Am
sterdam en in Februari 1949 werd ik 
bij verstek veroordeeld tot zitting 
in het Hoofdbestuur. 
Toen er sprake was van een werke
Iijk Hoofdbestuur, maakte ik enkele 
mijner medebestuur-deren attent op 
mijn grijze haren en mompelde iets 
over: "gebrek aan tijd". Nooit ben 
ik vernietigender aangekeken. 
,~Je hebt zo van die lieden, die be
ginnen met iets", zei onze adviseur, 
"maar laten de boel halverwege in 
de steek met het bekende kl~ts
praatje van: geen tijd of qp.dere 
belangrijke feiten!" Ik bleef .. 
Ja, ik bleef om mede te werken 
aan de opbouw van onze organisatie, 
maar ik kon dit alleen, omdat ik 
ervan doordrongen was, dat het ten 
hoogste tijd werd, dat de Neder
landse jongeren aan "politiek" gin
gen doen. Dat nare woordje "poli
tüik", dat die jongerenzo afschrikt, 
of waarvan zij zich met nauw be
dwongen minachting afkeren, omdat 
"politiek" bij hen zulke onplezierige 
gedachtenassociaties opwekt. Ja, ik 
ben het ermede eens, in die politiek 
gebeuren vele nare dingen en ook 
in ons land is die politiek verre van 
volmaakt. Maar dat zijn wij zelf ook 
niet. Laten zij, die zo graag afgeven 
op die politiek, toch vooral beqen
ken, dat wij nu nog 's Zondags on
gestoord on~ godsdienstplichten 

T~ekomst bij de jongeren 
Zoals overal ligt de toekomst bij de 
jongeren. Teveel zijn diegenen in 
Nederland, die "vrijzinnig denken" 
of van "liberale huize zijn" geneigd 
in te groot individualisme zich bui
ten de politiek te houden en zich 
niet aan te sluiten. 
De politiek bemoeit zich echter met 
ons · ahen, en beheerst de toekomst. 
De jongeren moeten hier zelf aan 
bouwen en zich voorbereiden om 
deel te nemen aan de poJitiek. 

Z.E. Mr. D. U. STIKKER 
in "De Driemaster" 
van Maart 1950. · 

kunnen waarnemen, dat wij nog on
gestoord onze sportvetden kunnen 
bevolken, dat wij nog ongestoord 
critiek kunnen uitoefenen op de po
litiek, de partijen en de regering, 
dat wij nog ongestoord .. och, neen, 
vul het zelf maar verder in, maar 

dat de jongeren in bepaalde niet 
·nader te _noemen lànden deze voor
rechten bijna niet ongestraft durven 
dromen, deze voorrechten, welke 
inhaerent zijn aan het begrip: "Vrij 
heid!" 
Om deze Vrijheid te verdedigen te
gen hen, die de "politiek'' ingaan 
met de bedoeling om die Vrijheid 
te vernietigen, zal iedere jongere in 
Nederland zich moeten wapenen 
met het inzicht om straks de juiste 

keuze te kunnen doen, om straks te 
beoordelen, of bepaalde politieke 
maatregelen niet de bedoeling heb
ben om die Vrijheid in te perken. Dit 
bracht me juist op de gedachte van 
het begrip "Verantwoordelijkheid", 
toen een: 
"Sufferd, kèk uit je doppe!" me uit 
mijn gepieker opwekte en me erop 
attent maakte, dat ik iemand op 
weinig verantwoordelijke wijze de 
weg versperde: "Je sou met je ouge 
gesloute het siekenhuis binnen kenne 
loupe!" was het aanvullend com
mentaar. 
"Oh, pardon, neemt U me niet kwa
lijk!'' zei ik lichtelijk geschrokken, 
want in mijn geest had ik het 
woordje "ziekenhuis" al vertaald in 
"concentratiekamp". 
Thuisgekomen slaakte mijn vrouw 
de verzuchting: "Ben je er al? Die 
jongeren-organisatie kost je nog 
meer tijd dan basket-hall!" 
Ja, ik had de keuze tussen de J.O. 
V.D. en basket-hall. Met weemoed 
dacht ik terug aan het sportveld, 
waar ik mijn aankomend buikje 
trachtte tegen te gaan. Maar mijn 
keuze was goed! 

JACQUES LINSSEN. 
--~~---~~--------------------

De J.O.V.D. en haar organisatie 
Ter orientering van oude bekenden en nieuwelingen 

De J.O.V.D. bestaat nu ruim één 
jaar en het is dan goed om eens de 
balans op te maken voor hen, die al 
tot onze getrouwen behoren, maar 
ook voor hen, die pas nu met ons 
kennis maken of reeds maanden 
bezig zijn de bekende kat uit de 
even bekende boom te kijken. Een 
smeuiig verhaal over de gebeurte
nissen valt van mij niet te verwach
ten; elders in dit nummer zal Ger 
van Schagen zich op de bekende 
wijze van zijn taak kwijten door te 
vertellen, wat wij allemaal wel 
doen. Mijn taak is een droge op
somming. Allez, vooruit dan maar! 
De J.O.V.D. heeft een Hoofdbestuur 
van 13 man, op regelmatige wijze 
verkozen in de Algemene Vergade
ring van November j.l. Van deze 
13 vormen 5 leden het z.g. Dage
lijkse Bestuur. Organen van dit 
Hoofdbestuur zijn: 

a. "De DriemasteT", Hoofdredac
teur: G. Stempher, secretaris: Ger 
van Schagen, van Tuyll van Seraos
kerkenplein 29 I, Amsterdam-Zuid. 
De overige leden van de redactie 
kunt U aantreffen in een mooi ka
dertje, elders in het blad. Dit 
maandblad is gratis voor de leden. 
Voor niet-leden is een abonnement 
verkrijgbaar tegen een minimum
prijs van .f 2.~ per jaar. 

b. Propaganda-commissie, voorzit
ster: Mej. Hans Hardeman, 2e 
Schuytstraat 228, 's Gravenhage. 
Van deze commissie zullen de re
sultaten binnenkort zichtbaar be
ginnen te worden. 

c. Centraal Kader, onder voorzitter
schap van Frits van Gelder, Groes
beekseweg 155, Nijmegen. Het se
cretariaat ligt in de vertrouwde 
handen van ir. Hans van Raalte, 

"Parnàssusweg 10, Amsterdam Z. 

d. Statuten- en Teglementencommis
sie, secretaresse: Mej. Hans Harde
man, 2e Schuytstraat 228, 'sGraven
hage. Deze commissie bekijkt de 
districts- en afdelingsreglementen 
en beoordeelt, of zij ter goedkeuring 
aan het Hoofdbestuur kunnen wor
den voorgelegd. 

e. Kampcommissie, voorzitter: Henk 
Olivier te Amsterdam, secretaresse: 
Mej. Eertie Loman, W eteringschans, 
Amsterdam-C. Over de resultaten 
dient men zijn licht elders in dit 
blad op te steken. 

Verder zijn aan het Hoofdbestuur 
nog toegevoegd: een Algemeen Ad
viseur: de Heer W. Inden, en een 
contactman met het Hoofdbestuur 
der V.V.D. met de titel van Politiek 
Adviseur: de Heer J. M. F. A. van 
Dijk. Het Hoofdbestuur is ook bezig 
zich een Persman aan te meten. De
ze functionaris hopen wij spoedig 
bekend te maken. 

Ook de Algemene Vergadering 
heeft een tweetal organen, t.w.: De 
Kascommissie, voor 1949-1950 onder 
leiding van Steven Passenier uit 
Vlaarding~n en· de Commissie van 
Beroep, waarvan de leden nog moe
ten worden benoemd. · 
Landelijk is de J."û.V.D. verd~eld in 
afdelingen, welke ~n, enkele gevallen 

Belangrijke mededelmgen 
van het secretanaat 

1. De gestencilde statuten en huis
houdelijk reglement zijn bij het se
cretariaat verkrijgbaar. Verscheide
ne afdelingen werden op ons week
end te Vierhouten reeds bevoorraad. 
De andere afdelingen· kunnen ons 
opgeven hoeveel exemplaren zij 
wensen te ontvangen. De voorraad 
is echter beperkt, zodat U Uw eisen 
niet te hoog moet stellen. 
2. De verslagen van het J.O.V.D.
weekend te Vierhouten werden aan 
deelnemers en afdelingssecretaria
ten toegezonden. Wenst U meer 
exemplaren van dit verslag te ont
vangen, dan zenden wij U deze toe 
na ontvangst van .f 0,20 aan post
zegels per exemplaar. Ook hiervoor 
geldt: de voorraad is' beperkt, dus 
wie het eerst komt, het eerst maalt. 
3. De Centrale Kadergroep komt 
8 April voor de eerste maal te 
Amersfoort bijeen. Opgaven tot deel
name zijn nog mogelijk. Schrijven 
aan: H. J. van Raalte, Parnassus
weg 10, Amsterdam. 
4. Enige J.O.V.D.'ers hebbt!n, door 
korte vacantie, niet de gelegenheid 
aan het J.O.V.D.-kamp deel te ne
men. Zij willen nu een reisje naar 
het buitenland maken, en nodigen 
andere leden uit zich bij hen aan te 
sluiten. Zwitserland of Frankrijk 
vormt het doel der reis (N.B. Voor 
Zwitserland reeds nu deviezen aan
vragen). Liefhebbers voor deze ge
zamenlijke trip (eind Juni-begin 
Juli) kunnen 'Schrijven aan: Hetty 
Heimanson, Meentweg 75, Bussum. 
Het kenbaar maken van eventuele 
plannen, suggesties en wensen 
(trein of liften, hotel of kamperen, 
enz.) wordt zeer op prijs gesteld: 
Mogelijke reisleider: Hans J. van 
Raalte. 
5. De penningmeester nodigt de 
afdelingsbesturen uit de afdrachten 
over het eerste verenigings-halfjaar 
over te maken op postgiro 1417 der 
Twentse Bank n.v. te Den Haag, 
t.g.v. penningmeester J.O.V.D. Laat 
deze afdrachten niet versloffen; dat 
bespaart U de kosten van een 
dwangbevel. 

SECR. 

zich hebben verenigd tot districten. 
Over de organisatie der afdelingen 
zal ik niet uitweiden, want die is 
divers genoeg. Laat ik volstaan met 
te vermelden, dat men druk doende 
is met het maken van kader- of 
studie-groepen, welke in nauwe sa
menwerking met het Centrale Ka
der hun "politieke'' taak ter hand 
zullen nemen. 

De J.O.V.D. is verder nog lid van 
de Politieke Jongeren Contact Raad 
en de World Federation of Liberal 
and Radical Youth. Hierover mag 
ik zwijgen, want elders in dit blad ... 
enfin, l'hist'?ire se répète. 

V. 

( \ 
Copie voor het 
volgend nummer 
moet uiterlijk 

21 April ter redactie"tafel 
.. 

aanwez1g ZIJn. 

Zo niet, dan volgt GEEN 
plaatsing. 

Redactie 

-'!-• :, .., ·~.' "•·' ~' ') •·· ;,• ~:"'!"'i r 
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. Ons I.O.V.D.-Z-omerkamp Dqel en offer i~ de J.O.V.:Q. 
C _ 7 In je leven kom je een hoop dingen wereld, onder invloed van je aanleg 

Inschrijving thans opengesteld tègen, die je erg begeerlijk lijken, en van je omgeving, waarde-com
zo begeerlijk, dat je je er moeite plexen. Dit vind je goed en recht-

Het was vroeg in de morgen. Het 
weinige licht trachtte de donkerte 
te overwinnen. Overal was het glin
sterende wit van rijp, nu de zon nog 
achter de horizon schuil ging. Doch 
weinige uren later was het al voor
jaar. De warme zonnestralen en de 
blauwe lucht bleken met ons ko
mende zomerkamp meer in stijl te 
zijn. 
Zo beslisten wij dan in Holten tot 
ons eerste kamp. Een twintig mi
nuten gaans buiten .het dorp ligt, 
omgeven door bos en wei, onze zo
mersteê. En hoewel niet al onze 
wensen in vervulling konden gaan, 
zijn wij er vast van overtuigd, dat 
het een "goed kamp" zal worden. 
Bouwkunst valt te bewonderen in 
verschillende kleine dorpen in de 
omtrek. Het kasteelTwikkel te Del
den is zeker een bezoek waard en de 
boerderijen tonen hun eigen stijl. 
Ook bezit de omgeving van ons ver
blijf veel en afwisselend natuur
schoon. 
De zwemliefhebbers kunnen hier -
eveneens naar hartelust rondploe
teren. Kortom, men weet het al uit 

voor getroosten of offers voor bren- vaardig, dat vind je ongewenst of 
onze vorige "Driemaster": Voor elk gen wilt. Reeds als baby grijp je slecht. Terwijl zich verschillende_ 
wat wils. met garnalenvingers naar opa's bril, denkbeelden bij je vast gaan zetten, 
Het kamp wordt gehouden van 22-30 
Juli 1950 .. De weekends in deze pe
riode zijn dus 22-23 Juli en 29-3Q
Juli. 
De kampprijs is f 25,-. Inschrijfgeld 
f 2,50, gelijktijdig met de opgave te 
voldoen. 
Voor een weekend bedraagt de prijs 
f4,-. 
Voor diegenen, die niet in de gele
genheid zijn het gehele kamp mee te 
maken, bedraagt de prijs f 3,- tot 
f 3,40 per dag. 
De volgende maand publiceren wij de 
namen van de inleiders, die tijdens 
het kamp voor ons zullen spreken. 
De inschrijvingen moeten gezonden 
worden aan de secretaresse der 
Kampcommissie: Mej. E. Loman, 
Weteringschans 137, Amsterdam-C. 

Houd 22-30 Juli vrij 
Want je hoort er zéker bij! 
Gaat dat niet, kom dan bij het begin 
of het einde, de week-ends dus. 
Maak dat j' er bent! 

DE KAMPCOMMISSIE. 

omdat de glazen zo mooi glinstei'ên, ontdek je, dat niet ieder mens, met 
of naar de rammelaar, die zo'n wie je in aanraking komt, je mening 
prachtig geluid kan voortbrengen. deelt. Er bestaan andere denkheel
Je bewegingen zijn ongecontroleerd den dan alleen de jouwe. Het is 
en maar heel af en toe lukt het je goed ze te leren kennen. Je eigen 
om dat te bemachtigen wat je aan- denkbeelden hebben evenwel zo'n 
lokt. Wat later, als je korte, dikke vaste vorm aangenomen, dat de 
beentjes hebben leren lopen en je ideeën van anderen niet meer bij je 
in staat stellen ontdekkingsreizen te aanslaan en je foutief toeschijnen. 
ondernemen in die vreemde wereld, Je wilt je eigen denkbeelden ingang 
in en om het ouderlijk huis, jwmt doen vinden. Dat is het moment, 
er heel wat meer in de greep van 
je kleine handen. Dat pakken naar 
dat waar je verlangen naar uit gaat, 
wordt met een vaak herhaald "dat 

·mag niet'' door je ouders in zulke 
banen geleid, dat je spoedig weet 
wat wel en wat geen kinderspeel
goed is. 
Aanvankelijk is heel je begeren ge
richt op concrete dingen, op de si
garettenaansteker, omdat die zo'n 
vinnig vlammetje opspuit, op de 
fluitketelfluit, die zo doordringend 
snerpen kan. Als de school je weg
haalt uit de knusse, maar beperkte 
kring van het gezin, komen er 
nieuwe begerenswaardige zaken 

AFDELINGSNIEUWS 
binnen je gezichtskring, die je niet 
alleen wenst te bezitten om het 
voorwerp zelf, maar ook omdat je 
er een waarde aan toekent. Een 
mooie schooltas geeft je het gevoel 
een ijverig leerling te zijn. 

HOEKSCHE WAARD. 

Propaganda-feestavond. 

In het "Wapen van Strijen" werd 
22 Februari de jaarlijkse propagan
-da-feestavond gehouden, georgani
seerd door de afdeling Hoekse 
Waard, in samenwerking met de 
ondercentrale van het eiland. Door 
<lrs: P. Herweijer uit Dordrecht werd 
het propagandagedeelte verzorgd. 
Drs. Herwe.ijer wees allereerst op 
het communistische gevaar en haal
de daarbij aan een bericht uit de 
"Times", waarin staat, dat "Labour" 
in die districten, waar zij geen can
didaat had gesteld, het advies gaf op 
de communisten te stemmen. O.a. in 
het licht van dit gebeuren vond spr. 
het noodzakelijk, dat men zich gaat 
bezinnen op de grote waarden van 
de democratie en de vrijheid, ge
bonden aan verantwoordelijkheid en 
vergezeld van gerechtigheid. 
Zich tot de komende verkiezingen 
bepalende, wees spr. op de belang
rijke taak· van het provinciale be
stuur in de strijd om het behoud 
van onze cultuurgrond. Het is im-

mers van het allergrootste belang, 
dat de weinige cultuurgrond, die wij 
in vergelijking met onze bevolking 
hebben, wordt gespaard. 
Meer tot het feestelijk gedeelte van 
de avond behoorde de opvoering 
van het blijspel "De kunst om te 
leven", door de toneelvereniging 
"Varia" uit Vlaardingen; welk frisse 
fijn-geestige stuk, voortreffelijk op
gevoerd, de zaal veel genoegen ver
schafte. 
Een gezellig bal, als elk jaar weer 
even feestelijk en vrolijk, besloot de 
avond. 
Begin Maart kreeg de afdelingvoor
zitter een baby, althans zijn vrouw, 
en zij kregen er een dochter bij. 
Proficiat, familie Klompe. 
De Maart-praatavond leidde de 
aanwezigen langs allerhande onder
werpen, aspecten van de sociale 
wetgeving, de positie van het Solex
rijwiel, industrialisatie, jeugdraad 
en jeugdparlement. Ook deze keer 
werd weer het nuttige met het aan
gename verenigd. 
Alzo, muziek en danspasjes. 
J.O.V.D.'ers, wil je dansen leren, 

Je wordt ouder en je leert de waar
den van niet-concrete dingen ken
nen. Strafwerk voel je als een be
lediging, het briefje met het ant
woord van de som, dat je achter
buurman stiekum op je lessenaar 
smokkelt, als een blijk van grote 
vriendschap. 
Zo vormen zich in je gedachten-

··dan naar de Hoekse Waard, ze kun
nen het daar uitstekend. 
De afdeling is nu een jaar met de 
praatavonden bezig. Als we de hele 
serie overzien, dan is er reden tot 
tevredenheid. Begonnen met 7 tot 8, 
zijn er op het ogenblik een 30 regel
matige bezoekers. 
Het ideaal blijft: alle leden aanwe
zig op deze zo nuttige en leerrijke 
avonden. 
En ook: Brengt vrienden en vrien
dinnen mee naar onze volgende 
praatavond op 14 April, weer bij 
Schelting & v. d. Ree te Klaaswaal. 

(vervolg op pag. 6) 

. waarop je je wendt tot diegenen 
bij wie je gedachten als de jouwe 
levend weet. Je sluit je bij hen aan, 
omdat je begeren om de begeerde 
resultaten van je denkbeelden te be
reiken, sterk is, en omdat je weet 
dat geOrganiseerde pogingen meer 
effect hebben dan individuele . .Je 
hebt al geleerd, dat je om je doel te 
bereiken sommige dingen moet ont
zeggen. 
Toen je knikkeren wilde, kon je 
geen zoute drop kopen van je zak
geld, toen je voor een repetitie zat, 
ging de schoolfuif aan je neus voor
bij. Als je je aansluit bij een orga
nisatie, zul je een deel van je wèrk
kracht en van je tijd er voor moe
ten reserveren. Dat doe je graag, 
want door en met die organisatie 
komen de voor jou begeerlijke din
gen dichter bij. 
Als je vrijheid en democratie, so
ciale gerechtigheid en verdraag
zaamheid ziet als begeerlijke zaken, 
niet alleen voor jezelf, maar voor 
de hele mensheid, dan sluit je je 
aan bij de J.O.V.D. en dan werk je 
er voor! AMMY DE MUYNCK. 

ONZE ADRESSEN - Meldt U aan als lid 

GRONINGEN: 

Afdelings-secretariaten: 

T. de Vries, Mr. W. de Sitter
straat 13A. 

LEEUW ARDEN: 
J. v. Balen Walter, Ibisstraat lA 

ARNHEM: 
Mej. C. H. Krol, Verl. Prume
laan 95. 

UTRECHT: 
Mej. A.G. C. de Jager, 
Stolberglaan 29. 

ZEIST: 
Mej. J. C. Goossens, 
Verlengde Slotlaan 148. 

NAARDEN-BUSSUM: 
W. H. de Leeuw, 
Gr. Hertoginnelaan 5, Bussum. 

AMERSFOORT: 
W. H. v. Amerongen, 
W esterstraat 24. 

AMSTERDAM: 
L. D. Oosterveld, 
Botticellistra~t 8. 

KENNEMERLAND: 
J. W. v. Drunen, 
Da Costastraat 16, Haarlem. 

LEIDEN: 
Mej. H. v: Wageningen, 
Hoge Woerd 14. 

DEN HAAG: 
Mej. L. E. Meyer, 
Laan v. Poot 342 

ROTTERDAM: 
H. Post, Coolhavenstraat 45. 

VLAARDINGEN: 
Mej. A. de Jong, Hofsingel21. 

WEST -SCHOUWEN: 
C. M. Moolenburgh, 
"De Stolpe", Burgh. 

ZALTBOMMEL: 
Mej. J. v.d. Werken, 
Steenweg 76. 

HOEKSE WAARD: 
Mevr. Goosens-Verhagen, 
P. Heinstraat 18, 0.-Beijerland. 

Contact-adressen: 
DEVENTER: 

Mej. A. T. Noordenbos, 
"Klein Byvanck", Twello. 

CASTRICUM: 
Dhr. en Mej. Wouters, 
Julianastraat 33. 

COEVORDEN: 
A. Vonk, Markt 21. 

EMMEN: Mr. J. W. Boonk, 
Wilhelminastraat 77. 

TILBURG: 
J. W. Hooftman, 
Maetsuyckerstraat 1. 

NIJMEGEN: 
F. R. v. Gelder, 
Groesbeekseweg 155. 

ASSEN: 
Mej. L. Ferwerda, 
Groninger Straatweg 165. 

HEERENVEEN: 
A. de Jong, Maasdijkstraat 26. 

OVERIJSEL: 
W. v.d. Br:eggen, 
Bankastraat 53, Hengelo. 

WALCHEREN: 
W. Vader, 
Kasteelstraat 60, Vlissingen. 

NOORD- EN Z.-BEVELAND: 
C. J. de Visser, 
Rijksweg 33, Kruiningen. 
Th. J. Visser, 
Zandweg 4, Wemeldinge. 
Jac. P. Lindenbergh, Panhoeve, 
's Heer Arendskerke. 

EINDHOVEN: 
A.v. d. Peut, 
Hagenkampweg 42. 

BREDA: 
E. Schrijver, 
Duivelsbruglaan 80. 

BILTHOVEN: 
Mej. M. Huese, 
Soestdijkseweg 248 Z. 

ZAANSTREEK: 
D. Buter, 
Zaandammerpad 33, Wormer. 
B': H. Jürgens, 
Sportstraat 12, Koog a.d. Zaan. 
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OVERZICHT DER AFDELINGEN hoopvol tegemoet gezien. Utrecht 
houdt zich vooral bezig met huis
bij eenkomsten. 

GEDEGEN EN AFWISSELENDE PROGRAMMA'S In Zeist komt in de komende WE'ken 
Jac. Linssen spreken. 

VLAARDINGEN. 
Contact gevraagd. 
De afdeling had twee interessante 
lezingen over "Socialisme".· De eer
ste maal door een socialist, de twee
de maal bekeken uit het oogpunt 
van· de liberaal. Tevens sprak de 
heer de Jong over , ,Fascisme en 
Communisme". 
"Steunt wettig gezag" werd aan een 
diepe beschouwing onderworpen, en 
medio Maart hield een C.H.-raadslid 
een inleiding over C.H. en A.R. 
Tjonge, zullen die lui effe moe zijn 
van al die redevoeringent En of het 
nog niet voldoende is: volgend maal 
een redacteur der Vlaardingse Cou
rant over "Buitenlandse politiek". 
Vooral het debat na de inleiding, 
gaat een belangrijke plaats innemen 
en de leden komen hoe langer hoe 
meer los. 
En dan als belangrijk nieuws uit 
Vlaardingen: Begin Mei grote pro
paganda-feestavond, ter gelegenheid 
van het één-jarig bestaan. Alle le
den werken mee met zang, dans, 
declamatie, muziek en toneelspel. 
Al noemt de afdeling zichzelf dan 
ook de baby-afdeling (grootste deel 
der leden is onder de 20), hieraan 
kunnen vele andere plaatsen een 
voorbeeld nemen. 
Gaarne zou de afdeling een bezoek 
van de afdeling Den Haag ontvan
gen, of omgekeerd natuurlijk. 
Knoopt dat in uw o~en, Hagenezen, 
en laat uw bestuur zich eens ver
waardigen uit haar torentrans om
laag te klauteren. "Vooral wij ba
bies", - schrijft de secretaresse -
"dienen toch wat beter onze oudere 
broers en zusters te leren kennen". 
En verder nog: "Ons zaaltje (De 
Schuilhoek) is nog altijd even ge
zellig. We drinken altijd thee, soms 
met koekjes (als één der leden gul 
is) en na afloop gaan we soms frites 
halen (In Amsterdam zijn enige le
den daar ook sterk in. Red.). Om de 
vier weken is de bijeenkomst bij 
mij thuis (ssttt, om geld te sparen), 
de kamer biedt voldoende ruimte!! 
Wie gaat er mee op huisbezoekt 

ROTTERDAM. 
Keurig kaartsysteem. 
In de Maasstad fladdert men nog 
steeds wat wild in het rond. Men 
weet daar als lid niet nauwkeurig 
of men in het kaartsysteem is on
dergebracht. Wat natuurlijk bij het 
betalen der contributie een voordeel 
kan zijn. Dit alles neemt echter niet 
weg, dat de afdeling zich actief met 
het houden van bijeenkomsten heeft 
beziggehouden: 
Prof. C. W. de Vries is een graag 
geziene gast, en hij hieid enkele in
leidingen; er waren dansavonden, 
en vooral het bal in December was 
groots van opzet; andere inleiders 
spraken over economie en wereld
luchtvaart. Ook hier geldt: nieuwe 
leden hartelijk welkom. Ga eens 
kennismaken met de afdeling; hét 
zal zeker bevallen. 

ZEELAND. 
Waar blijft het "Luctor et Emergo ?" 
ll:n wat denken de Zeeuwen er van? 

Niet veel, tot nu toe. Maar daar zal 
wel verandering in komen. Enkele 
pogingen om tot groepering te ko
men mislukten; op Schouwen Dui
veland slaagde de oprichting wel. 
Op Walcheren en de Bevelancten 
ligt de zaak blijkbaar moeilijker. 
Daar kan men jonge mensen, die 
bereid zijn mede hun schouders te 
zetten onder het werk, dat moet 
worden verzet om pal te staan in de 
strijd voor vrijheid en democratie, 
goed gebruiken. Onze beginselen, 
zoals die in onze Beginselverklaring 
zijn vastgelegd, hebben zeker een 
voldoende aanhang in Zeeland. La
ten enkele ouderen eens hun steun 
verlenen bij het arrangeren van bij
eenkomsten. Daaraan ontbreekt het 
o.i. wel enigermate, en die hulp is 
soms onontbeerlijk. 

WORDT LID~ 
Invulformulier op deze pagina 

AMSTERDAM. 
Krachtig naar tachtig. 
De afdeling bracht het afgelopen 
jaar een programma naar voren, de 
hoofdstad waardig. In de drie krin
gen werden vele inleidingen gehou
den over sterk uiteenlopende onder
werpen. Soms was er een inleider 
"van buiten", vele malen werd de 
spreekbeurt vervuld door een der 
leden. 
Op verzoek van de leden is er een 
propagandacommissie in het leven 
geroepen. Als taak heeft deze com
missie om de band tussen de leden 
nauwer aan te halen en om nieuwe 
leden onze J.O.V.D.-woning binnen 
te leiden. De leden, die in Maart lid 
werden, kwamen nog juist op tijd 
om de Heer Bierens de Haan philo
sophisch te horen spreken over 
"Naar een betere wereld in politieke 
zin". De kringen verdiepen zich op 
het ogenblik in het begrip "Libe
ralis" (dat wat een vrij man waar
dig is), en wel naar aanleiding van 
de inleidingen die op het J.O.V.D.
weekend te Vierhouten werden ge
houden. 
28 Maart sprak voor de afdeling de 
heer Rob Geraerds, directeur Ne
derlands J eugdtoneel, over: "De 
functie van de kunst in opvoeding 
en maatschappelijk leven". 
Bezoeken werden afgestoken bij 
Gemeenteraad en Tweede Kamer. 
Na de. komende verkiezingen zullen 
zeker de gewijzigde Provinciale 
Staten op een visite kunnen reke
nen. 
Het aantal leden schommelt ver
vaarlijk dicht bij de 80. Nog een 
klein stootje, en ook dit getal wordt 
stuk geslagen. Jammer voor de se
cretaris[, maar de J.O.V.D. consta
teert met genoegen dat haar idealen 
meer en meer weerklank gaan vin- ' 
den. 

NAARDEN-BUSSUM e.o. 
JJeuke polonaise van een 
nieuwe afdeling. 
Zaterdag 11 Maart sprak Jacques 

Gelderman & Zonen N.V. 
OLDENZAAL 

Fabrikanten van 

Ruwe~, geverfde~, gebleekte~ en bedrukte katoenen~, 

1 celvezel~ en kunstzijden manufacturen. 

~-----------------------------------~ 

Linssen voor een 40-tal aanwezigen 
over doel en streven van de J.O. 

·V.D. Hij ging hierbij uitvoerig in op 
het werk, dat door ons in de toe
komst verzet zal moeten worden. 
Na enkele vraagstellers te hebben 
beantwoord, werden enkele films 
vertoond, die waren ,afgestaan door 
de British Embassy. Er was een 
zeer interessante film bij over de 
verkiezingen in Engeland. De avond 
werd besloten met een gezellig 
dansjerdat tot ver over middernacht 
duurde. Om 0.15 uur begon plotse
ling het "Wien Neerlands bloed" te 
spelen, tot grote ontsteltenis der 
aanwezigen .... , men dacht bij de 
geluidsinstallatie, dat het een aar
dige mars was voor een polonaise .... ! 
Het ledental groeide tot over de 30. 
Op 27 Maart spreekt voor de afde
ling dr. E. van Raalte, voorzitter 
van de Parlementaire Pers, over 
"Het Parlement in de Practijk". 
Ook een bezoek aan de gemeente
raad staat nog op het programma. 

N.V. Oliefabrieken 
T. DUYVIS Jz. 

Koog aan de Zaan 

• 
Plantaardige oliën 

• 
Slaolze 

• 
Salata 

• 
Chocoladepasta 

DISTRICT ll'l'RECHT. 
Drie in de pan. 
Het district bestrijkt nu de afdelin
gen Zeist, Utrecht en Amersfoort. 
De laatste is de jongste spruit, met 
yereende krachten op 10 Maart op
gericht. Jac. Linssen algemeen voor
zitter der J.O.V.D., was de spreker 
op deze avond. Onze hulde voor de 
heer Kok, die deze oprichting heeft 
mogelijk gemaakt. Onze politieke 
adviseur, de heer Van Dijk, woon
achtig in Amersfoort, schijnt ook nog 
enige plannen met betrekking tot 
de afdeling in petto te hebben. 
Zeist en Utrecht hebben elkaar no~ 
dig. Beiden zijn ze nog weinig vol
groeid en nieuwe krachten worden 

LEIDEN. 
Géén haringen. 
De lieftallige secretaresse is nu be
zig haar zevende taal onder de knie 
te krijgen. Dit maal Italiaans. Zij 
droomt van de Italiaanse meren, 
Venetië en Rome. Wij vinden het 
verduveld mooi, al die talen en die 
luchtkastelen. Maar wij zourlen het 
zo graag zien, dat ook onze J.O.V.D. 
wat meer aandacht kreeg. Leiden is 
in last; het loopt er niet zo vlot. 
Kom, Leidenaars, en Leidenaarsters, 
zet dat wittebrood en die harin~en 
nu eens een ogenblikje op zij. Het 
bestuur zal jullie namen in een mooi 
dik boek inschrijven, als jullie je 
aanmeldt als lid. Is dat niet prach
tig? Afgesproken dust Deze maand 
begint niet bij Alkmaar, maar bij 
Leiden de victorie. 

DEN HAAG. 
In li:ort geding. 
Over Den Haag maar een kort 
woord en wel om tweeërlei redc•n: 
1. goede wijn behoefte geen krans; 
2. de nieuwsdienst stond enige we
ken stil. 
Maar vraagt U: wat dééd de afcte
ling? 
Moeten wij het nog opnoement 
Kringbijeenkomsten, politieke stu
diegroep, Haagse Jongerenparle
ment, lezingen (met dansen na), ge
zellige avonden enz. Elk wat wils, 
dus. 
Als compensatie nemen we in dit 
nummer een artikeltje op van de 
hand van de vice-voorzitter der af
deling. 

GRONINGEN. 
Perspectieven! 
In het Noorden is het hetzelfde re
cept als in de overige delen van ons 
land. Natuurl~jk komt enig verschil 
in aard ook in de J.O.V.D. tot uiting, 
zoals bijv. de beperkte belangstel
ling voor het "dansen-na". Als een 
nieuwigheid heeft de afdeling een 
leesportefeuille ingevoerd. Als dat 
ding nu maar niet onderweg blijft 
stekent Huisbijeenkomsten en een 
maandelijkse grote vergadering zijn 
wel de voornaamste bezigheden. 
Een onderzoekingstocht naar Veen
dam leerde dat ook daar de tijd rijp 
is om te oogsten, m.a.w. een afdeling 
kan daar spoedig worden opgericht. 
Helpers voor! 

l<~N VOOR DE REST. 

De beperkte plaatsruimte gebiedt ons 
niet nog meer nieuws of overzichten 
naar de zetter te zenden. Wij bergen 
onze schrijfmachine dus tot. volgen
de maand op. Dan komen de anderP 
afdelingen aan de beurt. 

Ouders, familieleden en kennissen van 
].0. V.D.ers 

Steunt ons werk door U te abonneren op 

ons maandblad "De Driemaster". Bouwt 

mee aan onze toekomst door onderstaand for

mulier in te vullen en aan ons op te zenden. 

-~ --~~-~-AAN DE ADMlNISTRA mivAN---:;;-E DRIEMASTER" 
p.a. G. STEM~HER - RIJNSTRAAT 1162 - AMSTERDAM-Z 

Ondergetekende wenst zich te abonneren op "DE DRIEMASTER" 
ad minimum f 2.- per jaar. 

NAAM 

ADRES ................... -- - - ... .. 

PLAATS . - .... ·--······· 
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Ontbijtkoek Chocoladi!.J 

• • 
'BeschuiL 'Biscuits 

VERKADE HANDHAAFT K WALITE!T 

·················································~ • • • • 
· N.V. -BOELE's .. 
• • Scheepswerven en Machinefabriek 

BOLNES 

N.V. 
Machinefabriek 
IJZER-, STAAL- EN 

MET AALGIETERIJ 

v.h. Bakker & Co. 
R I D D E R I{E R K 

N.V. SCHEEPSWERVEN 

.,PIET HEIN" 
vcorheen 

FIRMA W. SCHRAM &ZONEN 

• 
WERVEN TE BOLNES 

EN PAPENDRECHT 

Twee dwarshellingen, elk 11 5 mtr. 
lang. Overdekt droogdok 116K3Q 
meter, geschikt voor het zwaarste 

materiaal. 

Telefoonnummers Rotterdam 
71354. Dordrecht 3774 

H. ten Cate Hzn. & Co. 
N.V. 

ALMELO 

Er 
zijn vele 

soorten tarwe· 
griesmeel. De beste 

is verpakt door een der groot· 
ste meelfabrieken van Nederland: 

Wessanen. Een oude naam, 
die een uitstekend product 

. garandeert. 

• • • • 
• • 

Nu gaan ze smullen ... want er zijn boterhammen 

met heerlijke (en voedzame) Stroja chocoladevlokken! 

Pure chocolade . . . puur genot! 

Geef Uw kinderen Stroja op de boterham. Het 

is goed voor ze en ze houden ervan! 

Prijs 93 ct. per carton. 
J';, .. 

KONINKLIJkE CACAO- EN CHOCOLADE FABRIEKEN 
DE ERVE H DE JONG Afl 17QO 

WORMERVEER 

D E E C 0 N 0 M I S C H E V L 0 E R B E. D E K K I N G 
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DE DRIEMASTER 

Cacao & Chocoladefabrieken 

PETTE 
WORMERVEER 

Fabrikanten van 
chocolade, suikerwerken, cacao, ; 

bonbons, hagelkorrels. 

Machinefabriek en 
Scheepswerf 

van 

P. SMIT Jr. N.V. 
ROTTERDAM 

''-··• 

" L. SMIT & ZOON 

Á 
KINDERDIJK . 

voor 

BAGGER MATERIEEL, ZEESLEEP ~ 
BOTEN, ALG. SCHEEPSBOUW 

~-. - ...ol 

OE. R0TTERDAM5CHE 
DROOGDOK MIJ. N.V. 

H0~41G'S 
ARTIKELEN 

STAALCONSTRUCTIES 

M 
ANNO 18'13 

SPOORWEGMATERIAAL 

N.V. 

W. A. HOEK's 
MACHINE- EN ZUURSTOFFABRIEK 
Hoofdkantoor en Machinefabriek te Schiedam. 

COMPRESSORS voor alle gassen en iedere druk. 
INSTALLATIES voor de bereiding van zuurstof, stikstof, enz. 

BLOEMENDAAL 
& LAAN N.V. 
WORMERVEER 

Rijst, Havermout, 
Rijstvlokken, 
Mais-flakes 

• 
C.V. OLIEFABRIEKEN 1 

"DE TOEKOMST" 
WORMERVEER 

Veevoeders, 
Technische oliën 
"Smaragd" Slaolie 

BOSM.AN 0 .N.v~ a 'u- ~-i7' 

• • 
.. , 

CONSTRUCTIE-WERKPLAATS 
MACHINEFABRIEK 
ROTTERDAM - BRIELSELAAN 45 

Telefoon 72525 (3 lijnen) 

Na 6 uur Barendrecht 492 

SPECIAliTEIT 
VLIEGTUIGONDERDELEN • HULP· 
WERKTUIGEN VOOR LUCHTVAART· 
ROESTVRIJ ST ALEN UITLAATPIJPEN· 
LICHTMETAALWERKEN, ENZ. ENZ. 

{ 

.J 

(SMIT 
·~ 

.. S~IKKERVEEI~) 

ELECTRISC.HE 
MACHINES 

-THOMASSEN & DRIJVER 
DEVENTER 

tloor: 

Blikverpakking voor de Conservenindustrie 
Rondcartonnages 
Patentsluitingen voor glasverpakking 

'----------------------------' 
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. MAANDORGAAN 

JAGO 
SHAWLS 
voor dames 

en heren 

VAN DE JONGEREN ORGANISATIE VRIJHEID EN DEMOCRATIE 

WIJ HEBBEN DE WIND IN DE ZEILEN 
DE JONGSTE VERKIEZINGEN RESULTEREN VOOR ONS IN EEN VERHEUGENDE LES 

EN EEN ERNSTIG BEROEP OP ALLER ACTIVITEIT. 

Het is begrijpelijk, dat in een blad als bet 

onze, de eind April gebouden verkiezingen 
voor de Provinciale Staten niet onbesproken 
kunnen blijven. Als wij beginnen op deze 
belangrijke gebeurtenis ons commentaar te 
geven, dan kunnen wij dit slechts met de 

grootste vreugde doen. 

Immers bij deze verkiezingen is opnieuw ge
bleken, dat de democratische gedachte in ons 
land een belangrijke winst heeft geboekt en dat 
een belangrijk aantal verdoolden in ons volk, 
die onder de roes van de bevrijding in het com
munistische, d.w.z. dictatoriale kamp terecht zijn 
gekomen, op de dwalingen huns weegs zijn 
teruggekeerd. De verschrikkingen in Oost-Euro
pa hebben velen de ogen geopend en ieder wel
denkend mens is gaan inzien, dat het ook bij 
'deze verkiezingen gold "to be or not te be", 
dat het ook bij deze verkiezingen· in eerste 
instant1e ging om de vraag, vóór of tegen 
handhaving der rechten van de vrije mens. 
Het verheugt ons in het bijzonder, dat de 
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie,· die 
zo nauw aan oris verwant is, de grootste winst 
kon boeken t.w. over het gehele land 12 ze
tels. Verheugender echter nog is te kunnen 
constateren, dat de vooruitgang, die de V.V.D. 
heeft. behaald, niet alleen geldt in vergelij
king tot de verkiezingen voor de Provinciale 
Staten in 1946, maar ook in vergelijking tot 
de Tweede Kamer-verkiezingen in 1948. In 
1946 behaalde de V.V.D. n.l. 6,4% der totaal 
l!itgebrachte stemmen; in 1948 8% en in 1950 
8lh%. 

Aan ons de toekomst. 

Dit. alles leert ons, dat wij jongeren de toe

komst met vertrouwen tegemoet kunnen zien. 
Immers, de beginselen die door de Volks
partij voor Vrijheid en Democratie worden 
uitgedragen, zijn bezig in een toenemende 
mate een pJaats te veroveren in de harten en 
hoofden van ons volk. Het kan niet anders, 
of dit moet voor ons jongeren een belang-

·- ""' 

BUSSINK 
DEVENTER KOEK 

pikan ft", r.,;ne 
kruidensmaak 

rijke stimulans zijn om met verdubbelde ener
gie ons werk voort te zetten. 
Uit de resultaten van de jongste verkie
zingen blijkt overduidelijk, dat wij met onze 
beginselen niet zo maar een alleenstaand 
groepje vormen, doch dat wij bezig zijn, het 
Nederlandse volk in een steeds stijgend tempo 
voor onze beginselen te winnen. 
De jongste ontwikkeling moet er toch zeker 
;wel toe bijdragen, ons, bij ons soms moeilijke 
pionierswerk, een hart onder de riem te ste
ken. De feiten bewijzen het, wij zijn op de 
juiste weg en wij hebben de wind in de zeilen. 
Meer dan ooit kunnen wij de weifelmoedigen 
en onverschilligen er op wijzen, hoe onver
standig het is zich afzijdig te houden en welk 
een grote voldoening het geeft te behoren tot 
een groep jongeren, die op ~g. is haar stempel 
op het politieke en economische leven in Ne
derland te drukken. 

Cijfers die spreken. 

Zeven en twintig zetels verlies voor de com
munisten, het grootste verlies, dat bij de jong
ste verkiezingen door een politieke partij werd 
geleden; twaalf zetels winst voor de Volks
partij voor Vrijheid en Democratie, de grootste 
winst, die bij de jongste verkiezingen door een 
politieke p~tij werd behaald. Ziedaar, de be
langrijke en verheugende les, die wij uit de 
jongste verkiezingen voor de Provinciale Sta
ten kunnen putten. 
Thans gaat het er om, het terrein dat voor 
ons braak ligt, te oogsten. Laten wij vooral 
niet vergeten, dat het voor een groot deel de 
ouderen zijn geweest, die voor ons dit terrein 
bouwrijp hebben gemaakt. Wij kunnen hier 
met grote dankbaarheid op wijzen. Daar tegen
over staat echter, dat van ons jongeren ver
wacht wordt, dat wij onze dankbaarheid niet 
slechts zullen uiten door schone· woorden en 
beloften, doch dat wij metterdaad de hand aan 
de ploeg zullen slaan. De grote overwinning 
van de gedachten van de vrijheid en van de 
democratie moge dan verheugend zijn, er zit 
echter ook een gevaar aan vast n.l. de over
tuiging, dat men er reeds zou zijn en dat men 
zich dus eigenlijk niet behoeft in te spannen 
om een gunstige conjunctuur te behouden. 
Niets is minder waar dan dat. De belangrijke 
winst bij .de jongste verkiezingen verkregen, 
zal niet alleen moeten worden geconsolideerd, 
doch verder moeten worden uitgebreid. Het 
gaat hierbij niet alleen om zetels en een aan
tal stemmen alleen, neen, het gaat hier om een 

beginsel, een levenshouding n.l. de handhaving 
van de rechten van een ware vrije mens. 
Welnu, de voorwaarden voor de strijd onder 
de jongeren voor de handhaving van deze 
rechten zijn gunstiger dan ooit. Het jaar 1950 
zal eens in de historie als een belangrijk punt 
worden vermeld. Het zal aanduiden, dat ons 

Î 

Tot 22 Mei bestaat er ge~ 

legenbeid copy voor het volgend 

nummer m te zenden. 

Let dus op deze datum ! 

Redactie 

volk in toenemende mate begrip kreeg voor 
de juiste waarde van vrijheid en democratie. 
Het ligt nu aan ons, of het tevens zal kunnen 
vermelclen, dat wij van deze gunstige gelegen
heid gebruik hebben gemaakt, om ons volk 
verder in deze geest op te voeden, of dat wij 
als willoze werktuigen de dingen aan ons 
voorbij hebben laten gaa?. 
Moge een ieder er zich van bewust zijn, welk 
een belangrijke verantwoordelijkheid er op 
zijn schouders rust, en moge iedere J.O.V.D.-er 
het vuur van de vrijheid doen ontbranden in 
het hart van honderden jongeren, die thans 
de betekenis van dit alles nog niet inzien. 

G. St 

( ' 
"Apollo-Paviljoen" I 

Apollolaan 2 - Tel. 92410 
Amsterdam 

• 
Hier wordt u V. V.D. achtig 

verzorgd 

• 
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INDUSTRIALISEREN • • • • • OF STERVEN! 
Men is het er nu wel zo langzamer
hand algemeen over eens, da~ 

industrialisatie (d.i. uitbreiding 
en modernisering van de Neder
landse industrie) voor ons land 
een eerste levensvoorwaarde is 
geworden. Immers, alleen door 
industrialisatie kan er werk 
worden geschapen voor onze 
hard groeiende bevolking; alleen 

-door industrialisatie zullen Wij -
hetgeen minstens even belang
rijk, ja, wellicht nog belangrijker 
is! -- in staat zijn te exporteren 
op een dusdanige wijze, dat wij de 
goederen, die wij noodgedwongen 
uit het buitenland moeten betrek
ken, ermede kunnen betalen. 

Dat onze bevolking sterk in aantal 
toeneemt, is een ieder bekend._ Ter 
zake kundigen hebben uitgerekend, 
dat er in de komende 10 jaren elk jaar 
opnieuw rond 40.000 arbeiders op de 
arbeidsmarkt zullen verschijnen. 

, Waar vinden deze handen werk? 
Het boerenbedrijf, de handel en het 
verkeer bieden slechts beperkte 

· mogelijk;heden. Ook emigratie, welker 
noodzaak zich ook steeds meer en 
meer opdringt, zal niet de oplossing 
kunnen brengen. Neen, de oplossing 
om het toenemende aantal arbeids-

. krachten in Nederland allen aan werk 
te helpen, dient te worden gezocht in 
industrialisatie. Bestaande bedrijven 
zullen moeten worden uitgebreid en 
gemoderniseerd, nieuwe gevestigd! 
Bezien we nog even de industrialisatie 
in verband met onze invoer. 
Vóór de .oorlog dekten we slechts 75 
procent van onze invoer met onze 
uitvoer. Het verschil betaalden we 
uit andere bronnen van inkomsten, 
zoals de rente van beleggingen ln het 
buitenland, - internationale handel, 
onze doorvoerhandel met Duitsland en 
de diensten - o.a. door de scheepvaart 
- aan het buitenland verleend. In de 
eerste na-oorlogse jaren bleek het 
noodtzakelijk een niet onbelangrijk 
deel van de buitenlandse beleggingen 
te' verkopen, terwijl ook het verlenen 

van diensten aan het buitenland en 
de doorvoerhandel aanzienlijk zijn ver
minderd en in sommige gevallen zelfs 
geheel verdwenen. 
Nederland zal ermee hebben te reke
nen, dat de achteruitgang van de 
betekenis der genoemde bronnen ge
deeltelijk van blijvende aard zal zijn. 
In verband hiermede is, ons land, wil 
het zijn levenspeil handhaven, ge
dwongen meer te exporteren. En meer 
exporteren betekent meer productie 
en uitbreiding van de industrie! 

Op welke manier? 
Zijn we er dus van overtuigd, dat 
industrialisatie geboden is, de vraag 
rijst thans op welke wijze de uitbrei· 
ding van de productie dient te ge
schieden, wil zij ook inderdaad doel
treffend zijn. 

_ Dit zal alleen het geval zijn, wanneer 
wij producten gaan fabriceren, die in 
het buitenland afzet kunnen vinden 
en wanneer wij in ons eigen iand de 
producten gaan maken, die vroeger 
in het buitenland werden gekocht. 
Men is het er wel unaniem over eens, 
dat de metaalnijverheid en de chemi
sche industrie de beste industrialisatie
kansen hebben. Niet alleen kunnen 
deze takken van nijverheid nog allerlel 
producten maken, die invoer kunnen 
vervangen en de uitvoer kunnen ver
hogen, in deze twee bedrijfstakken 
liggen ook de z.g. basis-industrieën, 
d.w.z. bedrijven, die producten voort
brengen, welke een grondslag zijn 
voo-r de productie ln andere bedrijven. 
Zo fabriceren b.v. de Hoogovens o.m. 
stalen platen _voor de scheepsbouw, 
terwijl de ln onze bodem aanwezige 
delfstoffen (steenkool, zout, aardolie) 
een goede gelegenheid bieden voor het 
vestigen van basis-industrieën, in het 
bijzonder op gelegenheid van de che· 
mische industrie. ' 
Men denke evenwel niet, dat de andere 
bedrijfstakken geen mogelijkheden 
voor uitbreiding van onze productie 
bieden. Men denke b.v. aan de rubber
industrie en de keramische industrie. 
In weer andere bedrijfstakken zal de 
meeste nadruk worden gelegd 'op 

ADVERTENTIE. 

? 
JONGEREN 

Jullie kennen de A.V.R.O., de grootste en oudste 
omroepvereniging in Nederland. Maar weten ~ullie 
ook, dat de jongeren kunnen helpen die A.V.R.O. 
nog sterker te maken? 
Meisjes en jongens, trek er op uit! Verras ons 
met Io.ieuwe leden·abonné's (vijf gulden per half 
jaar, inclusief de Radiobode) of leden, die radio· 
distributie betalen en zich voor één gulden per 
jaar achter de A.V. R.O. willen scharen., 
Als jullie een oom, een vriend of een kennis over· 
gehaald hebben, laat het ons weten. Een briefkaartje 
naar A.V.R.O., · Keizersgracht 107, Amsterdam, is 
voldoende. 

·En ........ wie de meeste kaartjes 
schrijft, mag een dag meeleven in het 
omroepbedrijf In de Studio! 
Hij of zij mag zelfs nog meer: voor de 
microfoon vertellen van zijn of haar ' 
leden werf-ervaringen. 
Nu dan, aan het werk. 
Tot in de Studio? 

HELPT DE A. V.R.O. GROTER MAKEN. 

modernisering van de machines en 
installaties, terwijl het tenslotte nodig 
zal zijn de ontwikkeling van kleine en 
middelgrote industrieën te bevorderen, 
die in ons economisch bestel zo'n be
langrijke plaats innemen. 
Wil de industrialisatie slagen, dan zal 
vóór alles iedere Nederlander bereid 
moeten zijn er zich voor in te spannen. 
Daarnaast zal aan nog vele andere 
voorwaarden moeten worden voldaan. 

Veel geld zal nodig zijn. 
Voor de industrialisatie is veel geld 
nodig ....:. alleen in de periode van 
1 Januari 1948 tot 1 Juni 1952 al zeven 
milHard gulden - dat tenslotte ergens 
vandaan moet komen. 
Ten dele kan dit geld komen uit eigen 
besparingen van de industrie·, verder 
door sparen van- ieder persoonlijk, en 
tenslotte ook van buitenlanders, die 
In ons land, hetzij alleen, hetzij samen 
met Nederlanders, fabrieken willen 
bouwen. Door samenwerking tussen 
Nederlanders en Amerikanen zijn in 
de afgelopen jaren reeds enkele be
langrijke bedrijven tot stand gekomen, 
o.a. voor productie van automobielen, 
autobanden en schrijfmachines. 
\Vanneer ons land overgaat tot nieuw
bouw e;n uitbreiding, dan komt ook 
terstond het deviezenspook om de 
hoek kijken. Immers, een groot ge
deelte van de daartoe noodzakelijke 
machines en installaties moet door het 
buitenland worden geleverd. Wil dus 
de industrialisatie slagen, dan zal ons 
land over voldoende deviezen moeten 
beschikken om deze aankopen te 
kunnen doen. 
Naar . schatting zal hiervoor van 
1 Januari 1948 tot 1 Juni 1952 voor 
circa 4.5 milliard gulden aan buiten
landse betaalmiddelen nodig zijn. 
Men hoopt nu maar, dat Nederland 
door de steun van het Marshallplan 
en de geleidelijke stijging van de pro
ductie over de nodige middelen zal 
gaan beschikken om de buitenlandse 
machines en installaties te kunnen 
betalen. 
Voor het_welslagen van de industriali
satieplannen is echter nog meer nodig. 
De machines en installaties moeten 
kunnen werken. Dat ·betekent o.m. 
uitbreiding van de gas- en electiici
teitsvoorziening. Nieuwe gebouwen 
zullen verrijzen, waarvoor inde periode 
van ·1 Januari 1948 tot Juni 1952 
circa 1 milliard nodig zal zijn. Waar 
moeten deze nieuwe fabrieken worden 
neergezet? 
De geleerden, die zich bezig houden 
met het probleem van de geografische 
decentralisatie van bedrijven, dringen 
er met klem op aan vooral het oog te 
richten op die streken van Nederland, 
waar de huidige bestaansmiddelen de 
bevolking in de toekomst niet vol
doende mogelijkheden bieden (b.v. 
Zuid-Oost-Drente). 
In Zuid-Oost-Drente zijn reeds een 
aantal nieuwe fabrieken gevestigd, o.a. 
een fabriek van stalen meubelen en een 
katoenspinnerij. Ook zal, de Neder
landse industrie, wil het industrialisa
tieplan succes hebben, op de hoogte 
moeten blijven van de nieuwste tech
nische vindingem en ook dienen te 
weten waar zowel in binnen- als 
buitenland de beste afzetmogelijk· 
heden voor haar producten zijn. 
Dit technische en economische onder
zoek, dient zo mogelijk, gezamenl\jk 
te worden verricht, terwijl de overheid, 
waar nodig, steun en voorlichting zal 
moeten geven. 

Goede opleiding nodig. 
De allerbelangrijkste kant van de In
dustrialisatie, n.l. de menselijke,_ 
zouden we bijna nog vergeten. Dat 
voor Jonge Nederlanders de l•ans van 
slagen in de Industrialisatie ligt, he~ft . 
ook de Regering begrepen: zij .'Is 
namelijl! voornemens het aantal tech
nische- en ambachtsscholen uit te 
breiden en het peil van de technische 
opleiding · te verhogen. De grote be
hoefte aan -vakarbeiders en technici, 
zowel nu als in de toekomst, noopt 
haar hiertoe. 

Teneinde de institutionele beleggers 
te bewegen hun gelden in industrieën 
te beleggen, 'Illeft de Regering een 
garantiefonds Ïiillhet leven geroepen, 
dat zo goed mogelijk de aan deze be
leggingen verbonden risico's Wil op
vangen. Aan alle kanten doet men zijn 
best! 

Drie vragen welke voor een doeltref
fende industrialisatie moeten worden 
beantwoord zijn: 

1. Welk product heeft kans van 
slagen? 

2. Is er voldoende kapitaal? 

3. Zijn er voldoende vakmensen? 

Nederland kan echter nog zulke 
prachtige industrialisatie-plannen 
hebben, zo lang de landen in Europa 
elkaar niet minder belemmeringen in 
de weg leggen, zal de industrie zich 
niet op doeltreffende wijze kunnen 
ontplooien. 
Daarom moet ook worden gestreefd 
naar een grotere samenwerking in 
Europa, zowel in het belang van onze 
nationale als van de Europese wel
vaart! 
Voor ons land Is dus het parool: 
industrialiseren of sterven! Ook en 
vooral voor 1950! 
Mogen de bewoners en Regering van 
Nederland beseffen wat dit betekent! 
De bewoners door spontaan mede te 
werken aan de verwezenlijking van 
de industrialisatie, het enige middel 
om uit de economische impasse te 
komen, de Regering door het bedrijfs
leven, dat vol moed aan de inrlustria
Usatie wil gaan deelnemen, vol ~ereid
heid tot helpen tegemoet te treden en 
het daarbij niet te veel aan banden te 
leggen door allerlei hinderlijke en 
tegennatuurlijke maatregelen. Want 
er staat ons veel te doen, zowel op 
wetenschappelijk als op. practisch 
terrein! 
En wie kan er succesvol werken, 
wanneer hij dit niet in volle vrijheid 
kan doen? · 
Ook hier geldt: zonder vrijheid geen 
doeltreffende industrialisatie; zonder 
industrialisatie geen welvaart! 

Mr N. W. A. VAN EIJK. 

Wat te lezen ! 
Overwinnaars waakt. 
Een voortreffelijk boek. 

Het valt waarlijk niet mee in 
onze taal een critisch en behoorlijk 
boek over de voornaamste staatkun
dige begrippen en problemen te vin
den. Dubbel plezierig is het, wanneer 
dan toch soms iets goeds opduikt. 

Een werkelijk fris en niettemin be-
zonken geschreven boek is "Over

'winnaars, waakt! 1), van de Span
jaard S. de Madariaga. Oorspronke
lijk verscheen dit in het Engels, on
der de titel "Victors, beware!", maar 
één va:q. Neerlands beste journalisten, 
Mr. A. Stemp~ls, vertaalde het in het 
Nederlands. 

Men kan niet zeggen, dat een po
ging gedaan werd, -een algemeen 
overzicht van de wetenschap der 
politiek te geven; als zodanig presen
teert De Madariaga zijn werk ook 
niet. Maar de begrippen als demo
cratie, communisme en fascisme ko
men goed uit de verf, terwijl op bui
tenlands-politiek gebied zeer helder 
enkele nog zelden gehoorde dingen 
uiteengezet worden. Voor ons Ne
derlanders zijn- zijn opmer~ingen 
over de kleine naties zeer bemoedi
gend. 
. Vastgesteld kan worden, dat men 

zich na zorgvuldige kennisname van 
· de inhoud van dit boek een heel wat 
. beter ondergrond verwerft, dan na 

lezing van de ongelukkige "Inleiding 
'tot -de wetenschap der politiek" van 
Harold Laski, die we in een vorig 
pummer bespraken. 

E.N. 

1) Uitgever: L. J. C:. Bouch'ét, Den 
Haag. 



DANK. 
Wij hoorden tijdens de Algemene 
Vergadering van de V.V.D. hoe 
onze voorzitter zich richtte tot de 
afgevaardigden met een beroep op 
hen om steun voor onze organisa
tie. 
Hoewel wij dit persoonlijk reeds 
deden, willen wij hem, in de over.: 
tuiging namens alle leden te spre
ken, op deze plaats nogmaals dan
ken voor deze uitstekende woorden 
waarvan wij de propagandistische 
waarde niet moeten onderschatten. 
Voorts moeten wij Mr. ·Oud niet 
minder erkentelijk zijn voor de 
hartelijke en spontane wijze ·waar
op hij zich bij het gesprokene aan
sloot. 

M.F. S. 

P.J.C.-WEEKEND. 
7 er voorbereiding van een in het 

najaar te houden Europees Jonge
ren-Congres organiseert de Poli
-tieke Jongeren Contact Raad een 
studie-weekend op 10 en 11 Juni 

, a.s. De bijeenkomst wordt gehou
den in het op 1 Juni a.s. te openen 
nieuwe conferentie-oord der Chris
telijk Historische Jongeren "Het 
Trefpunt" te Ermelo. Van elk der 
vier aangesloten politieke jonge
ren-organisaties is een 18-tal leden 
hartelijk welkom. Ook wij dienen 
dus met een behoorlijke delegatie 
vertegenwoordigd te zijn. De kos
ten bedragen f 4.50. Wil men tot 
Maandag blijven, dan worden de 
kosten verhoogd tot f 6.50. Aan
meldingen te zenden aan het alge
meen secretariaat, van Tuyll van 
Serooskerkenplein 29 I te Amster
dam Z. 
J.O.V.D.-ers, laat deze unieke ge
legenheid om met jongeren der an
dere organisaties in contact te ko
men, niet voorbijgaan. Kom dus 10 
en 11 Juni naar Ermelo. 

LOS ZAND . .... ? 
Een merkwaardige titel voor het 
maandelijks artikel in ons mededelin
genblad. Wanneer deze titel echter 
aangeeft, hoe de samenhang in onze 
J.O.V.D. is, dan is het niet merkwaar
dig, maar treurig. Het zou dan bete
kenen, dat er in het geheel niets is, 
dat ons samenbindt en dat wij een 
enkel lid ook niet zouden missen. 
Daartegenover staat een gedachte; die 
zo treffend is weergegeven in een 
oud Engels gedichtje: . 
"For the want of a nail, the shoe 

was lost; 
for the want of that shoe, the 

horse was lost; 
for the want of that horse, the 

rlder was lost; 
for the want of that rider, the 

battle was lost." 
Hierin wordt aangegeven hoe kleine 
oorzaken grote gevolgen kunnen 
hebben en dus ook hoe belangrijk ieder 
onderdeel is in het grote geheel, ook al 
lijkt het onbelangrijk. 
Wanneer we dit op een zeer eenvou
dige wijze willen toepassen op onze 
J.o:v.D. betekent het, dat elk lid 
onmisbaar is in het grote geheel. 
Hiermede is -dan tevens de grote ver
antwoordelijkheid vastgesteld, die wij 
hebben om ons bewust te zijn van de 
onmisbaarheid van onze activiteit, 
omdat deze immers onze persoonlijke 
waarde bepaalt. Wij komen er dan ook 
niet mede, als wij ons slechts beper
ken tot het constateren van gebrek 
aan activiteit bij anderen. Slechts 
door een persoonlijk voorbeeld kunnen 
wij anderen inspireren. Bovendien zijn 
wij allen toch zeker ook juist lid ge
worden om onze krachten· te geven 
aan het ultdrägen van onze idealen? 
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Die ldèalen .zijn het ook, die ervoor 
zorgen, dat we niet als los zand aan 
elkaar hangen, maar dat we ons 
verenigd weten door een sterke band: 
Het verlangen om anderen te door· 
drtngen van het grote belang van onze 
beginselen, die zo terecht in het hoofd· 
artikel van De Driemaster (Januari
nummer) genoemd worden "staal· 
harde beginselen", n.l. Vrijheid, Ver
antwoordelijkheid, Sociale Gerechtig
heid en Verdraagzaamheid. 
Wanneer wij zelf hiervan doordrongen 
zijn, zullen we de tijd kunnen vinden 
om erv9or te werken en de kracht om 
anderen ervan te overtuigen, dat ze 
zich. bij ons moeten aansluiten. Dan 
zullen we de mlddelen weten te vin
den ~m onze J.O.V.D. en natuurlijk 
speelaal onze eigen Afdeling groot te 
maken. 

FRED. RIETVELD. 

(Overgenomen uit de "Vrijbuiter'' 
(No. 5), het mededelingsblad van de 
afdeling 's Gravenhage der J.O.V.D.). 

ABONNEMENTEN. 
!Deze maand werden weer nieuwe 

opgaven voor een abonnement op 
"De Driemaster" o:ptvangen. Laten 
wij .het tempo niet verslappen. 
Ieder lid kan in zijn eigen omge
ving propaganda maken voor ons 
blad. Indien men beschikt over 
adressen, die in aanmerking ko
men voor toezending van het blad, 
laat men dan deze adressen door
geven aan administratie of alge
meen secretariaat. Deze instanties 
zullen gaarne zorgen voor het ver
zenden van proefnummers; 
Ieder kan dus medewerken om on
ze actie tot verhoging van het aan
tal abonnementen te doén slagen. 

KADERGROEP. 
<De eerste bijeenkomst van het 

Centrale Kader is bijzonder goed 
geslaagd. De opkomst der deelne
mers overtrof onze verwachtingen. 
Een 20-tal onzer leden was de Za
terdag voor Pasen in het huis van 
onze politieke adviseur, de heer 
Van Dijk, aanwezig, om gezamenlijk 
de huishoudelijke gang van zaken 
van het kader op papier te zetten 
en om te luisteren naar de boeien
de voordracht van prof.'s Jacob over 
het liberalisme. 
Mevrouw van Dijk bood de aan
wezigen een uitstekend verzorgde 
lunch aan, een geste, die door allen 
op hoge prijs werd gesteld en 
waarvoor de J.O.V.D. Mevrouw van 
Dijk op deze plaats nog eens har
telijk wil danken. 

Het verslag van deze bijeenkomst 
zal aan de afdelingen worden toe
gezonden. 
Het bestuur der Kadergroep rekent 
er op, dat dit materiaal door de af
delingen zal worden bestudeerd en 
dat de eventuele opmerkingen, aan
tekeningen en suggesties aan het 
secretariaat, Parnassusweg 10 zul
len worden toegezonden. 
De goede start doet ons de toe
komst van de kadergroep met ver
trouwen tegemoet zien. Aan de af
delingen en de leden de taak om 
dit vertrouwen niet misplaatst te 
doen zijn. 

G. V. s. 
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Werf abonne's, dit 
versterkt mede de 
leas der J. 0. V.D.! 

----------------------------------------
= ;:.;:. -

ZOMERKAMP 
22-30 JULI te HOL 1 EN (Ov.) 

Kampprijs j 25. - I nschrijjgeld f 2.50 
Weekendkosten j 4. - , 
Dagprijs j 3.40 

Het kamp staat open voor alle leden der J.O.V.D., 
en voor V.V.DAeden beneden 31 jaar. 

KOMT ALLEN. 

Eigen tent kan worden meegebracht. 
Pracht omgeving - prima keuken - inleidingen 
excursies - bonte avond - fiets~ en wandeltochten -

--zwemmen, enz. 

Inschrijvingen te zenden aan : 
Mej. E. LOMAN, Weteringschans 137. 

AMSTERDAM~C. ) 

BENELUX IN WORDING. 
Een reactie op het artikel van Paul Delforge. 

Onze Belgische vriend Paul Delforge 
schreef enige tijd terug over boven
staand onderwerp een brief, welke 
is opgenomen in "De Driemaster" 
van December 1949. Daarin heeft 
mij het meest getroffen de zin "Maar 
dan moet.en er wederzijds offers 
worden gebracht." 
De hoofdbestuursleden kun:qen we
ten, dat ik niet direct een voorstan
der ben van de verschillende Bene
lux-hobbies, die de laatste tijd als 
paddestoelen uit de grond zijn ver
rezen. Als i!';: me niet vergis, was ik 
b.v. het enige hoofdbestuurslid, dat 
bezwaar had tegen beschikbaarstel
ling van gelden uit de J.O.V.D.-kas 
voor deelname door enkele J.O.V.D. 
-ers aan een Benelux-kamp of iets 
dergelijks. Ik achtte het niet nodig 
dit "offer" te brengen. 
Maar, er staan voor ons land andere, 
grotere offers op .het spel, offers, 
waarmede m.i. de vele Benelux
voorstanders geen rekening (wil
len) houden. Het is een bekend feit, 
dat allerwege in Nederland wordt 
geroepen om industrialisatie, welke 
voor de toekomst van ons land on
ontbeerlijk is. Het is echter even 
bekend, dat deze broodnodige indu
strialisatie op grote schaal zal uit
blijven, zolang minister Lieftinck 
zijn tegenwoordige vo<)r het bedrijfs
leven verstikkende belastingpolitiek 
blijft voeren, al is er (dank zij de 
V.V.D.?) dan ook enige hoop, dat de 
keel wat minder dicht geknepen zal 
worden en er dus een "atoompje" 
verluchting verwacht mag worden. 
In België bestaat echter de industrie 
al jaren; België beschikt reeds over 
een industrie, welke niet onderschat 
moet worden. Bovendien wordt er 
over het algemeen in België harder 
gewerkt, mede waardoor men in 
staat is daar een alleszins behoorlijk 
product ter markt te brengen. 
Komt nu de verwezenlijking der Be
nelux tot stand, dan is het te ver
wachten, dat uitbreiding van de Ne
derlandse industrie, waarnaar NU 
reeds wordt gesmacht, helemaal niet 
meer mogelijk zal zijn. Het is zelfs 
niet ondenkbaar, dat de Zuid7Lim
burgse industrie naar België zal 
worden verplaatst en dan voor Ne
derland verloren gaat. Bovendien 
is het zeer waarschijnlijk, dat de be-

volking in het gebied beneden de 
rivieren (vooral het Katholieke deel 
en de zakenlieden) zich hoofdzake
lijk op België zullen gaan oriënte
ren, waardoor de zuidelijke drie 
provincies bijna geheel voor ons 
land verloren zullen gaan. 
Verder heeft de geschiedenis ons 
geleerd, dat de Belgen doorzetters 
zijn en zo zullen zij hun reeds jaren
lang bestaande verlangens t.a.v. een 
betere verbinding van Antwerpen 
met de Rijn niet opgeven, integen
deel zij zullen eisen, dat aan deze 
verlangens wordt voldaan. Ik neem 
aan, dat dit niet in het voordeel van 
Nederland is. 

Gelijke offers? 
De offers, welke Nederland moet 
brengen, zijh dus wel groot en het ' 
is de vraag of deze zullen opwegen 
tegen de verwachte voordelen, 
welke er uiteraard zijn, afgezien nog 
van het feit, welke offers België 
daartegenover zal stellen. Daarom 
had ik zo graag gezien, dat onze 
Belgische vriend had geschreven, 
dat er wederzijds gelijke oJfers zul
len moeten worden gebracht. Of zal 
het zo zijn, dat waar twee ruilen er 
één moet huilen? 
Tenslotte nog de opmerking, dat 
door verwezenlijking der Benelux 
sommige bedrijven ten dode zullen 
zijn opgeschreven. Ik denk hier b.v. 
aan de scheeps-expediteurs (douane 
agenten), die na de totstandkoming 
der Benelux hun bestaan zien ont
nomen. (Deze scheepsexpediteurs 
belasten zich met de in- én uitkla
ringen, bevrachting, assurantie en 
dergelijke grensformaliteiten). Voor 
de ambtenaren, die "vrij~ komen, 
zal wel worden gezorgd, . deze be
hoeven zich heus niet ongerust te 
maken. Maar de seheeps-expedi
teurs, die een zelfstimdi,g bedrijf 
voor eigen rekening Uitoefenen, 
waar moeten zij heen? En:. hun per
soneel? 't Is te ·hopen, dat de staat 
ook hen zal helpen en schadeloos 
zal stellen. Dit "offertje" kan nog 
wel op de koop toe genomen wor
den. Hiermede bedoel ik:'uiteraard 
niet, dat het algemeen belang zal 
moeten wijken voor het belang van 
de enkellng, maar een schadeloos
stelli:qg .. is hier zeker op zijn plaats. 
Kruinfngen. C. J. D:E VISSr:::R. 
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Voorvechter der Francisco Miranda. Venezolaanse onafhankelijkheid. 
(T~r herinnering aan zijn geboortedag op 28 Maart 1750.) 

eerst op 21-jarige leeftijd, toen continent, dat zijn vrijheid verwierf, 
de ouders van Francisco de Miranda kan hij de ontwikkeling van het 
b~sloten hun zoon in Spanje te la- proces observeren en zijn gedachten 
ten studeren, kreeg de jonge Vene- in de juiste banen leiden. 
zolaan de gelegenheid zich op zijn Tot tweemaal toe geraakt hij in 
levenstaak voor te bereiden. Im- gevangel)schap, maar zijn vrijheids
mers, toen werd hij voor het eerst drang komt hierdoor slechts steeds 
in staat gesteld zich los te maken meer naar voren. 
van een bekrompen omgeving. Hij wordt verlost door Don Juan 
Vol enthousiasme en verlangen naar Manuel Cagigal, die de jonge Vene
het onbekende, ondernam de jonge zolaan uit Caracas, een warme 
student alleen de reis naar het verre vriendschap en waardering toe-
Europa. draagt. 

.kaanse natie, door tot uitdtukking 
te brengen, dat de inheemse bevol
king en de vrije dappere kleurlin
gen vast geloven in hun burger
rechten en ervan overtuigd zijn, dat 
slechts verdienste en deugd beloond 
behoren te worden. 
De Miranda keert naar Londen te
rug om een tweede expeditie te or
ganiseren. 
In zijn woning te Londen, waar zijn 
vrienden in- en uitlopen, ontvangt 
hij ook de Venezolanen Sirnon Bo
livar - de Bevrijder -, Lopez 
Méndez en Andrés Bello, die hem 
ervan op de hoogte brengen, dat de 
Raad der Patriotten in Caracas is 
bijeengekomen. 

In triomf keert hij naar het vader
land terug. 
Wanneer het noodlottig bericht van 
de val van Puerto Cabello en het 
optrekken van Monteverde hem be
reiken, roept hij uit: "Venezuela is 
in het hart gewond". 
Het onvermijdelijke geschiedde. Na 
de capitulatie te hebben getekend, 
trekt hij zich naar La Guaira terug. 
Daar wordt hij gevangen genomen 
en naar de gevangenis La Caraca in 
Cadiz overgebracht, waar hij zijn 
leven onder ongelooflijk lijden ein
digt. 

(Uit: Inlichtingenblad Vene
·zolaanse Ambassade.) 

Francisco de Miranda, die als strij- Hij is de dertig reeds gepasseerd; 
der voor vrijheid en onafhankelijk- wanneer hij zijn reizen begint en 
heid, eens over zich zou doen spre- een nieuwe fase van zijn leven aan
ken, was toen nog een jonge .man, vangt. 
die slechts bezield was van de wens, Hij gaat eerst naar de Verenigde 
de kennis en cultuur te verwerven, Staten, Engeland, Frankrijk en 
die voor een intellectuele onafhan- Duitsland, waar hij door alles, wat 
keiijkbeid nodig zijn. hij ziet, wordt verblind. Hij door
Alles, wat hij ziet, wordt door hem kruist geheel Europa. 

Een pleidooi voor Duits en Spaans. Gewijzigde na-oorlogse 
verhoudingen. 

in zijn dagboek aangetekend; vanaf Hij keert terug naar Londen en hier 
de beschrijving van de kunstschat- begint zijn strijd, om hulp voor de 
ten der musea en het recept van een bevrijding van Zuid-Amerika te 
nieuw geneesmiddel tot een bevrij- verkrijgen. Hij stelt zijn voorwaar
dingsprogramma voor een heel con- den, waarbij elke gedachte aan een 
tingent; vanaf de tekening van het politieke of territoria!~ compensatie 
Kremlin tot de grappen van een buiten beschouwing is gelaten. Maar 
aangebeden en afwijzende courti- de Britse Regering accepteert niet, 
sane. Alles legde hij vast, dat zou zodat hij naar de Verenigde Staten 
kunnen bijdragen tot zijn eigen ont- reist, waar hij erin slaagt een ex
wikkeling en ten dienste van zijn peditie te organiseren, die na veel 
volk en ter verwezenlijking van zijn · tegenstand en moeilijkheden op 2 
ideeën zou kunnen worden aange- l'ebruari 1806 aan boord van de 
wend. "Leandro" New York verlaat. 
In Madrid zet hij zijn studiën van Vol illusies komt Francisco de Mi
talen en mathematische wetenschap- randa in Venezuela aan. Zijn vader
pen voort. Al het geld, dat zijn land, Venezuela echter, dat lijdt 
vader hem zendt, besteedt hij aan door de onderdrukking van de 
boeken. Gedurende 3 maanden Spaanse regering, staat geestelijk 
neemt hij als vrijwilliger deel aan onder de macht der priesters en is 
een campagne tegen de Moren, die aan de meest absolute slavernij on
onder de Afrikaanse zon wordt ge- derworpen. Zijn eerste bevrijdings
voerd. Door de hoge rangen, die hij poging stuit dan ook op de tegen
in het Spaanse leger in de daarop stand en slapheid van de bevolking. 
volgende jaren bekleedde, geduren- Vanuit zijn hoofdkwartier in Coro, 
de welke tijd hij tevens zijn cultu- maakt hij zijn proclamatie aan de 
rele ontwikkeling kan voltooien, bewoners der Zuid-Amerikaanse 
voelt hij zich in staat deel te nemen volkeren bekend. 
aan de vrijheidsstrijd der Verenig- Hij verzoekt met klem, het herstel 
de Staten. van onze burgerrechten en natio
In dit deel van het Amerikaanse nale roem als Columbiaans-Ameri-

De leraren in het Duits hebben zich 
tot de Minister van Onderwijs ge
wend. Sedert de bevrijding is het 
aantal lesuren, bestemd voor het 
onderwijs in die taal verminderd. 
De exameneisen zijn dezelfde ge
bleven. De leraren willen nu, dat 
het aantal lesuren wèer gebracht 
wordt op dat van voor de oorlog. 
"Men'• heeft op dit verzoek niet 
gereageerd. Ik bedoel met dit "men" 
niet de minister, maar het Neder
landse krantenlezende publiek. 
Waaruit wel blijkt, dat we, nu, na 
vijf jaar, in onze anti-nationaalso
cialistische gezindheid niet meer 
overdrijv~m en niet meer tot onre
delijke dwaasheden overslaan. Dit 
is op zichzelf verheugend. Want on
danks de diepe weerzin voor alle 
onrecht, door de Oosterburen in ons 
eigen land aangericht, kunnen wij 
de werkelijkheid niet wegcijferen, 
dat ons land in economisch opzicht 
met duizend en één banden aan 
Duitsland gebonden is. Het handels
verkeer is weer belangrijk aan het 
toenemen, tot wederzijds voordeel. 
(Het is nu eenmaal niet per sé·waar, 
dat er één moet huilen, als er twee 
ruilen). Ook uit algemeen politiek 
oogpunt is het nauwe contact met 
Duitsland gewenst, omdat de handel 
leidt tot persoonlijke kennismaking, 
en niets heeft de Duitser van heden 

Begrip voor Nederland in den Vreemde. 
r--------·-----· I 
[~ana~~ ee~_slecht vo~r~ee~~ 

Mijn Canadese vrienden zijn gulle 
vrienden en hun pakjes, die Tante Pos 
zo af en toe bij mij bezorgt, zijn steeds 
ware "surprise-boxes". De inhoud van 
de pakjes heeft in de loop der jaren 
wel een verandering ondergaan, maar 
getuigt steeds van een lieve zorg voor 
mijn welzijn. In <le tijd vlak na de be
vrijding van ons land concentreerde 
die zorg zich vooral op voedsel en kle
ding. Tussen de veelkleurige ,.cans"' 
met levensmiddelen en lekkernijen 
waren warme wollen wanten, sokken 
en kousen gepakt. Een enkele keer 
vond ik een van die aantrekkelijke · 
tijdschriften, waarin de advertenties 
je doen watertanden. Nu de zorg om 
het stoffelijke met het verdwijnen van 
de distributie in Nederland niet zo 
alomvattend meer is, zijn de zaken, 
die me van de andere kant van de 
Atlantische Oceaan bereiken, meer op 
mijn geestelijk welzijn gericht. Zo ont
ving ik onlangs een paar boeken, 
waarvan de bedoeling duidelijk was 
n.l. mijn kennis over het Canadese 
land en volk uit te breiden. 
Wat peinzend over het grote nut van 
behoorlijke voorlichting over vreemde 
landen en volken, hun cultuur en hun 
gewoonten, bladerde ik in het groot
ste boek, dat een "Public School 
Geography" was. Toen ik ontdekte, 
dat dit schoolboek niet alleen een uit
gebreide beschrijving van Canada gaf, 
maar tevens de rest van de wereld be
hr.ndelde, zocht il< onrniddellijk het 

hoofdstuk over Nederland op. Het was 
maar een heel kort hoofdstuk, ge
ïllustreerd met een kleine foto van het 
badplaatsje Zoutelande op Walcheren. 

Ji an glim- en spotlach. 
Het onderschrift bij de foto was niet 
geheel juist. "Notice that the village 
is bebind the dikes and below sea
level", stond er. Met een kleine glim
lach over de onnauwkeurigheid van de 
samensteller van het boek, die dijken 
in plaats van' duinen projecteerde bij 
Zoutelande, begon ik te lezen. Mijn 
glimlach verkeerde spoedig in een 
spotlach en daarna in een vernede
rende grijns en mijn haren rezen ten 
berge. De "\Vooden shoes" en de 
"National costumes" werden tegen 
alle verwachtingen in niet vernoemd, 
maar ons landje was in het Westen 
een moeras, dat zo geplaagd wer<t 
door zware zee-misten, dat de gewas
sen er sterk onder leden. Gelukkig 
hadden we onze industrie, waarvoor 
onze heerlijke windmolens alle energie 
leverden. Een voordeel van onze tal
rijke kanalen was, dat ze in de winter, 
bij vorst, als wegen gebruikt konden 
worden, en dat spoorwegen eigenlijk 
overbodig waren. 
Het is begrijpelijk, dat in het Canadese 
aardrijkskunde-boek niet een uitvoe
rige beschrijving van dat kleine Ne
derland kan staan, maar waarom Den 
Haag onze hoofdstad moet zijn en 
Amsterdam op moerassige eilanden 

gebouwd en het hele hoofdstuk een 
absoluut onjuiste indruk van Neder
land moet geven, gaat een beetje 
boven mijn bevatting. Het lijkt mij 
mogelijk ook in kort bestek de essen
tialia van een land nauwkeurig te ver
melden. 

Nederland in den :vreemde. 
Gelukkig hebben we in Nederland de 
Vereniging "Nederland in den vreem
de". De onderwijsvoorlichtingsdienst 
van deze vereniging, die reeds veel 
heeft gedaan om de waarheid omtrent 
ons land te verbreiden, is bezig duide
lijk te maken, dat de school een mach
tig apparaat kan zijn ter bevordering 
van internationaal begrip en wereld
vrede en hoopt spoedig, in samenwer
king met de Unesco, tot onderlinge 
onderwijsvoorlichting te komen, die 
zoals uit het bovenstaande blijkt in 
het geheel geen overbodige luxe is. 
Ook individueel kunnen vooral wij 
jongeren iets doen om het begrip van 
ons land in den vreemde te verbete
ren. Bijna ieder heeft ergens op de 
wereld een "pen-friend'. Schrijf hem 
of haar geen sprookjes over ons vader
land. Vertel de klare werkelijkheid, de 
mooie, zowel als de minder mooie en 
l~lijke dingen. Dat is een deel van onze 
verantwoordelijkheid als Nederlander. 
Alleen met de waarheid is Nederland 
en de'wereld gediend. 

AMMY DE MUYNCK. 

méér nodig - lijkt mij - dan een 
veelvuldig contact met een vrije, 
evenwichtige en zuivere Westerse 
sfeer. Hoe meer Duitsers die vrije 
Westerse lucht kunnen inademen, 
hoe minder Duitsers vatbaar wor
den voor rechts (of links) extre
misme. 
De vruchten van dit nuttig verkeer 
kunnen natuurlijk pas na verloop 
van tijd rijpen; het zakelijk voor
deel van de Nederlands-Duitse han
del wordt echter direct genoten. 
Het is uiteraard zeer gewenst, dat 
ons onderwijs aan de behoeften van 
het maatschappelijk verkeer tege
moet komt. Het Duits is voor ons 
van het grootste belang en moet dus 
op de middelbare scholen genoeg
zaam onderwezen worden. 
De Nederlands-Duitse handel be
spaart ons kosten, omdat Duitslan.d 
ons vaak goedkoper leveren kan 
dan de Verenigde Staten of Enge
land. Maar ook in de strijd tegen 
het dollartekort op onze betalings
balans kan deze handel van nut zijn. 
Naast de herleving van deze tradi
tionele handel, is een toenemend 
zakelijk verkeer met Zuid-Amerika 
voor ons broodnodig. Zuid-Amerika 
ontwikkelt zich voortdurend, zowel 
in aantal inwoners als in economisch 
belang. Ook een uitbreiding van 
onze handel met dit werelddeel zou 
onze betalingsbalans sterken. Toch 
staat menig Nederlands zakenman 
hier vreemd tegenover, en men kan 
niet zeggen, dat veel Nederlanders 
een op Zuid-Amerika gerichte be
langstelling hebben. De wortel van 
dit euvel ligt, meen ik, in de onbe
kendheid met de Spaanse taal. Wan
neer hierin eenmaal is voorzien, 
wordt het al direct veel makke
Iijker met een der 115.000.000 
Spaanssprekenden, relaties aan te 
knopen! 
Ons onderwijs zal er goed aan doen, 
zich aan te sluiten bij de langzame, 
maar ingrijpende veranderingen in 
het wereldbesteL Frans, Engels en 
Duits zijn niet meer "de" drie talen. 
Frans is aan het zakken, zowel voor 
het wetenschappelijke als het com
merciële leven. Spaans rijst. Ik zou 
de lezer voor de volgende gedachte 
willen winnen: Het onderwijs op 
onze scholen die voor de handel op
leiden (H.B.S.-a Mulo; Handels
avondschool) moet drie vreemde 
talen omvatten: Engels en Duits 
verplicht, en Frans of Spaans alter
natief. 
In Amsterdam wordt reeds aan 
enige HBS-en en gymnasia faculta
tief Spaans gegeven. Dit leidt tot 
verzwaring van het leerprogramma. 
Ik meen, dat drie talen voldoende 
zijn en zou de keus tussen Spaans 
en Frans geschapen willen zien. Zou 
de minister, bij wijze van proef, op 
enkele HBS-en in handelscentra 
(bijv. Rotterdam, Amsterdam, Gro
ningen) niet de mogelijkheid willen 
openen, dat eindexamens worden 
afgenomen, waarbij Spaans in de 
plaats van Frans treedt? E. N. 
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Toen Von Hayec zijn boek "The Road 
to Serfdom" schreef, bedoelde hij 
hiermede de mensheid te waarschuwen 
voor het naar een dictatuur leidend 
socialisme. Maar er is ook een andere 
slavernij mogelijk n.l. als men zich laat 
reiden tot een keuze: Sovjet-Unie of 
U.S.A., zonder de derde mogelijkheld 
te zien: Europa. .. 
In het Amsterdamse Studentenblad 
"Propria Cures" is men reeds maan
den bezig met een geweldig gekrakeel 
over de keuze: Sovjet-Rusland of 
Amerika ? Tenslotte is tussen deze 
·Sovjet-vrienden en Amerikanophilen 
een· jongeling opgestaan, die in een 
artikel van drie kolommen uiteenzet, 
dat hij niet gelooft, noch in het com
munisme, noch in Amerika, ergo, hij 
maakt geen keuze en vegeteert voort. 
Een van de redacteuren van dit blad, 
de heer Roegholt, meent nu het vol
gende te moeten opmerken: 
"Wat betreft Oversteegen (dat is n.l. 
de niet-gelovige, de niet-kiezer), hij 
wil niet kiezen, welnu, wie dwingt 
hem? Maar als men eenmaal begint 
over poHtiek te praten, is het wijzer, 
dit goed te doen. Oversteegen loochent 
niet, dat in de nabije toekomst de 
wereld waarschijnlijk gesplitst zal zijn 
in twee machts-complexen; hij wil 
alleen niet kiezen, zolang het niet de 
uiterste noodzaak is: dan pas wil hij 
emigreren naar Amerika (met een 
bezwaard hart! J. L.). Dit zal niemand 
hem verwijten, maar het heeft niets te 
betekenen in een discussie over poli
tiek. Want in zo'n gesprek spreekt 
men over de te volgen gedragslijn in de 
waarschijnlijke toekomst en over zijn· 
voorkeur en binnen het raam van wat 
onvermijdelijk lijkt. Als West-Euro
peaan en drager der humanistische 

VAN DE BOEKENPLANK. 
Een 75-jarige strijd om geestelijke 
vrijheid.*) 

Wie zich tot de staatkunde aange
trokken voelt, omdat hij aan de ver
werkelijking van een ideaal als de 
geestelijke vrijheid wil meewerken, 
wete dat voor hem nog een taak is 
weggelegd! In ons land, anno 1950, 
bestaat het nog, dat het recht ·van 
verassing van het stoffelijk over
schot door de overheid wordt ont
kend op grond van de Begrafenis
wet van 1869, toen er nog geen 
sprake van lijkverassing was. 
In dit boekje wordt iets verteld 
over de strijd, die de Vereniging 
voor Facultatieve Lijkverbranding 
nu al 75 jaar voert tegen verdacht
making en benepenheid. Een strijd, 
die dit resultaat heeft opgeleverd, 
dat de crematie zelve niet met de 
sterke arm v~rhinderd wordt. Maar 
toch wordt nog steeds de crematie 
op onzedelijke manier door de over
heid tegengewerkt. Op pag. 22 en 
23 worden hiervan een aantal voor
beelden gegeven. 
Het boekje vermeldt onbevooroor
deeld en waardig de argumenten 
voor en tegen. Het is verlucht met 
mooie foto's van het crematorium 
te V eisen. De regering heeft een 
<:omm1ss1e benoemd, die in dit 
vraagstuk(!) van het recht van lijk
verassing raad moet verschaffen. Ik 
kan allen, die zich hierover een oor
deel willen vormen, de lezing van 
het besproken boekje aanbevelen. 

E. NORDLOHNE. 

*) Uitgave van de Vereniging voor 
Facmltatieve Lijkverbranding, Den 
Haag, 1949, f 0,40. 

tradities hoop ik dat Amerika de 
sterkste zal blijven." 
Het zal wel geen verwondering baren, 
wanneer deze man, geïnspireerd door 
een ander, de derde keuze, n.l. Europa, 
wel kent, maar deze keuze als utopis
tisch verwerpt, omdat zonder belang
stelling van Amerika's managers, 
Europa er heel anders zou uitzien. 
Ik ben het met Roegholt eens, wanneer 
men over politiek spreekt, dan moet 
men kiezen, en die keuze moet dan 
goed zijn. Ik ben het niet met hem 
eens, dat hèt moet zijn öf Sovjet
Rusland, öf Amerika. Bij de keuze 
Amerika vervalt men tot even grote 
hielenlikkers of slaven van Amerika, 
als de Oost-Europeanen dit nu al van 
Moskou zijn. Ondanks de belangstel
ling van de Amerikaanse managers, 
zal Europa niet lang meer bestaan, 
'als het zich niet bezint op zichzelf, als 
de West-Europeaan niet Europa kiest. 
Ja, mijn keuze is Europa en waar
achtig niet uit utopistische overwegin
gen, maar op harde, reëele gronden. 
Het is zelfs bespottelijk te moeten 
bedenken, dat West-Europa met ca. 
250 millioen tnwóners en een groot 
koloniaal bezit een keuze moet maken 
tussen het 180 millioen inwoners tel
lende Sovjet-Rusland met haar on
willige satellieten en het 150 millioen 
zielen. tellende Noord-Amerika. Men 
kan zich blind staren ·op die atoom
en waterstofbommen, maar is dat de 
enige realiteit, waarop men zijn keuze 
moet bepalen? Het is prettiger, dat 
de Verenigde Staten die wapenen 
hebben, dan dat de Sovjet-Unie in het 
bezit van dergelijke dingen is, al meen 
ik, misschien te optimistisch te moeten 
veronderstellen, dat ook de Sovjet
Unie weinig voelt voor zelfmoord. 
Ik geloof niet, dat een weldenkend 
West-Europeaan zijn keuze anders kan 
maken, immers Rusland betekent: 
onvrijheid voor allen, al of niet in 

. volksdemocratische kampen, Noord
Amerika betekent: vrijheid ·voor de 
blanke bevolking en onvrijheid voor 
de niet- of halfblanke inwoners. 
Europa betekent: vrijheid voor allen, 
onverschillig van welk ras, niet alleen, 
maar ook ~et centrum van het Chris
tendom en een eigen oude cultuur, 

_......_._ 

in "Vrijheid en Democratie": "De 
critiek, dat het onderwijs in de 
maatschappelijke vakken wel zeer 
stiefmoed!erlijk is bedeeld, achten 
wij volkomen gerechtvaardigd. Het 
gaat hier tenslotte niet alleen om de 
algemene vorming van onze jeugd, 
maar 'În het bijzonder om de opvoe
ding, haar tot goede staatsburgers 
op te kweken, die met kennis van 
zaken haar democratische rechten 
en plichten weten te beoordelen. De · 
democratie is een inhoudloos be
grip, indien de burgers haar wer
kingssfeer niet kennen en wij niet 
in staat zijn de waarde van het 
democratische staatsbestel aan de 
practijk te toetsen. Het ware te 
wensen, dat er in dit opzicht nu 
eens spijkers met koppen werden 
geslagen." 

welke zich over de gehele aarde heeft 
verspreid. Dit zijn voor de West
Europeaan de waarden, waarom zijn 
keuze niet anders kàn zijn en ter ver
dediging waarvan zijn keuze niet 
anders màg zijn. 
Zeker, het zal nodig zijn, dat West
Europa zijn verdeeldheid omzet in een 
eenheid. Dat dit niet zo snel geschiedt 
als men wenst, is nog geen reden om 
het hoofd in de schoot te leggen of 
zijn keuze te doen tussen twee wereld
machten. Tenslotte mag men niet uit 
het oog verliezen, dat zowel Amerika 
als de Sovjet-Unie ons met onze neus 
drukken op die belangrijke taak, n.l. 
te komen tot een verenigd, geestelijk 
en~ politiek sterk Europa, Amerika 
met de sanctie alle hulp in te trekken, 
Sovjet-Rusland met de sanctie West
Europa op te slokken. 
"l'Europe sera ou ne sera pl•.:s", zei de 
Spaanse liberale denker Don Salvador 
de Madariaga en in dat laatste geval 
is er geen keuze, maar de "road to· 
serfdom" wordt dan tot het bittere 
einde afgelegd. J. L. 

Wij kunnen ons hiermede volkomen 
verenigen, maar zijn sceptisch ge
stemd aangaande een te voeren pro
gressief onderwijsbeleid hier te lan
de. Hier ligt juist de grote taak der 
J.O.V.D., in het bijzonder zolang 
deze kwesties nog niet officieel tot 
een oplossing zijn gebracht. Daar de 
V.V.D. zich zo onomwonden heeft 
verklaard voor een opvoeding in 
deze richting, mogen wij verwach
ten, dat zij ons bij ons streven z~l 
blijven steunen. 

in "De Telegraaf" ond,er het hoofd 
"Jong Nederland schrijft sollicita
tiebrieven": "Het is voor de solli
citant een eerste eis om aan zijn 
brief wat inhoud, stijl en taal be
treft nog meer zorg te besteden dan 
vroeger. Men staat echter stomver
baasd over de wijze waarop "Jong 
Nederland thans solliciteert en men 
vraagt zich in ongerustheid af, of 
dit het resultaat is van het onder~ 
wijs, de opvoeding, de vorming, die 
de Nederlander tegenwoordig op 
onze U.L.O. en Middelbare Scholen 
ontvangt. Als een werkgever om 
"uitvoerige inlichtingen" verzoekt, 
welaan doe dat dan ook; maak je 
er niet met twee of drie regels van 
af, dat is jammer voor je moeite en 
voor je postzegel" 
Dit stuk, dat verscheen in het nu.m
mer van 25 Februari, bevat nog veel 
meer taal en stijlfouten dan de 
hierboven aangetoonde. Is het zo'n 
wonder, dat de Jongeren in Neder
land anno 195'0 vaak zo weinig vat
baar lijken voor goede raad van 
ouderen, als zij geregeld ontdekken, 
dat critiek en goede raad afkomstig 
zijn van personen die hieraan niet 
het goede voorbeeld verbinden? 

M.F.S. 

run .~ 

I S 0 W JE T- P R 0 PA GA N D A. 
Ja, ik ben te1-ug uit de gevange'l]-- volksdemocratische vrije arbeiders 
schap van achter het IJzeren Gor- van afhangen, in volksdemocrati
dijn. Nauwelijks teruggekomen sche gebieden te verkondigen, dat 
vroeg een vriend: "Zeg Zacharias, "het Nederlandse bier weer best 
(wat een naam hè?) hoe was het was". Ik heb bekend, dat dit een 
nu achter dat IJzeren Gordijn?" kapitalistische infiltratie was in de 
"Goed!, zei ik volgens instructies. sowjet-communistische sfeer, en ik 
"Hoezo bedoel je goed? Heb je hier indirect economische spionna
daar dan geen terreur medege- · ge op het oog had. Ik wilde uit
maakt?" lokken, dat de Oost-Duitse kroeg
"Terreur! Hoe kom je erbij! Alles baas zou aantonen, dat het volks
werkt er vrijwillig in uraniummij- democratische bier nog beter dan 
nen en arbeidskampen onder het best was. Ik hëb getracht een mon.:. 
motto "Arbeit macht frei!", ant- stertje van dit bier aan boord van 
woordde ik volgens instructies. mijn schip te smokkelen, waar ik 
"Maar hoe ben je dcm gevangen het zou overgeven aan de reeds 
gekomen?" aanwezige analysten, die de voor-
Eenvoudig ik bedreef economi- treffelijke eigenschappen van dit 

;che spionr:age." bier zonder twijfel zouden kunnen 
" .......... ?" ontdekken en de gevonden resulta-

d ten zouden toepassen in het "ka-"Ja, ik ronk er bier en zei: ook . 
in Nederland is het bier weer pttalistische bier". Aldus mijn in
best!" 
"Is dat strafbaar? Wat kreeg 
"Levenslang!", antwoordde ik 
derom volgens instructie. 

structies." 
"Verhip, wat erg. Maar hoe kwam 

je?" je dan vrij?" 
we- "Stalin heeft in zijn grootmoedig

heid ter gelegenheid van zijn stem
busoverwinning van 100 1h% beslo
ten om buitenlandse economische 
spionnen, die tot niet langer dan 
levenslang waren veroordeeld, het 
Oost-Duitse gebied uit te wijzen.'' 
Ik bleef mijn instructies trouw. 
"Maar heb je dan geen slechte be
handeling gehad?" 

"Hoe ben je er dan uitgekomen?" 
"Ik toonde aan dat ik tot het onder
drukte proletariaat van mijn land 
behoorde en dat plutocratisch-kapi
talistische geesten mij hadden ge
ïnstrueerd om ter vernietiging van 
de Oost-Duitse bierexport, waarvan 
de levensbelangen van de vele 

"Welneen, in de registers van de 
"Volkspolizei" kun je een spontaan 
door mij getekende verklaring vin
den, dat ik het zo goed heb gehad, 
dat het me speet heen te moeten 
gaan.'' 
"Dan snap ik niet, dat je er zo ha
veloos en vermager,d uitziet!" 
"Ik stak met mijn buikje zo bij de 
and~re vrije werkers af, dat ik op 
advws van mijn Sowjet-dokter een 
vermageringskuur heb ondergaan. 
Dat haveloze is het gevolg van het 
feit, dat ik vergeten ben een ver
schoning mede te nemen." 
"Maar je had daar toch een an
der pakje kunnen kopen?" 
"Gunst, daar heb ik helemaal niet 
aan gedacht. Mijn gehele aandacht 
werd opgeëist voor de opbouw 
ener volksdemocratie waarin de 
Lenistische-Marxistische gemeen
schap zal opbloeien tot een paradijs 
op aarde, tot een heilstaat.'' 
"Hm", zei mijn vriend, en met een 
korte groet nam hij afscheid van 
me. Grinnikend zag ik hem na de 
i~~ructies van de Sowjets, mi] bij 
mvn "Entlassung" overhandigd 
hadden mij niet in de steek gela~ 
ten. Henk Gortzak zal wel tevre
den over mij zijn, immers De 
Waarheid" ben ik trouw geble;en. 

Z. E. E. SCHUIMER. 
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Uit het logboek van onze afdelingen. 
COEVORDEN. 

Op één ua jongste spruit 

Woensdagavond 19 April vond dan 
toch de oprichting van de afdeling 
Coevorden plaats. In een der vori
ge nummers van ons maandblad 
hadden wij deze gebeurtenis onge
veer een maand eerder gesteld. Nu 
kunnen wij er van verzekerd zijn, 
dat de voorbereidingen uiterst de
gelijk zijn geweest. 
Spreker op deze avond was het 
H.B.-lid, A. van Duinen, (zelf 
woonachtig te Coevorden, maar tot 
voor kort secretaris van de afde
ling Groningen), die doel en stre
ven der J.O.V.D. uiteenzette. Na 
een leerzame discussie werd over
gegaan tot een verkiezing van een 
voorlopig bestuur, dat er als volgt 
. uit ziet: Voorzitter: A. van Duinen; 
Secretaresse: Mej. H. Bennink; A. 
K. Singel; Penningmeester: H. 
Huysman. Besloten werd de eerst
volgende gemeenteraadszitting bij 
te wonen. 
Hoofdbestuur en J.O.V.D. wensen 
de jonge afdeling een goede en 
voorspoedige vaart toe. 

DORDRECHT. 

Merkwaardige geboorte. 

Uit Dordrecht wordt ons geseind: 
"Onze jongste spruit is geboren tij
dens een maaltijd, haar door de 
V.V.D.-afdeling aldaar aangebo
den'.'. Een geboorte tijdens een 
maaltijd kan er nog mee door, maar 
dat men vóór zijn geboorte een 
maaltijd aangeboden krijgt, lijkt ons 
toch wél zeer merkwaardig. Maar 
enfin, in Dordrecht schijnt zo iets 
mogelijk te zijn. Hoe dan ook, de 
baby is er. Geboortedatum 21 April 
des avonds circa 7 uur (belangrijk 
voor de astrologen). Zij (d.w.z. de 
geboorte) kreeg reeds om 8 uur de 
nodige publicatie, aangezien de jon
ge afdeling op de propaganda-avond 
die de V.V.D. in Dordrecht hield, 
door verschillende sprekers - o.a. 
drs. H. A. Korthals - een voor
spoedige toekomst werd toegewenst. 
Een woord van hulde brengen wij 
hierbij aan de heer Bos, die zich 
veel moeite getroostte, om tot de 
oprichting van deze J.C.V.D.-afde
ling te geraken, zomede een 
woord van dank aan de heer S. 
Passenier, voorzitter van onze 
Vlaardingse J.O.V.D. De jonge af
deling kan overigens nog wel wat 
leden gebruiken. Het voorlopige 
secretariaats-adres is pfa Mej. Diet 
Bos, Wolwevershaven 4. 

ZALTBOMMEL. 
Politiek gesprek. 

Ook deze afdeling begint haar vaart 
te versnellen. Er kwam een defini
tief bestuur, bestaande uft: H. 
Houtsmuller, voorzitter; Mej. J. v. 
d. Werken, Secretaresse, Steenweg 
76; A. van Gelder, Penningmeester 
en H. Wijk, lid. 
Intussen was er een- bijeenkomst, 
waar de heer A. F. van Goelst 
Meyer, burgemeester van Rossum 
. (Gld.) een inleiding hield over "Het 
liberalisme in deze tijd". Van de 
gelegenheid om vragen te stellen 
werd druk gebruik gemaakt en daar 
pok jongeren van andere politieke 
richting waren uitgenodigd, vqnd 
een aardige gedachtenwisseling 
plaats. 
Het ligt thans in de bedoeling om 
een tweetal avonden te organise
ren, waarop door sprekers van ver
schillende richtingen een inleiding 
zal worden gehouden over het on
derwerp "de economie". Door en
kele politieke richtingen is reeds 
medewerking toegezegd een spre
ker te zenden, die speciaal voor de 

jongeren dit onderwerp in een in
leiding uiteen zal zetten. De eerste 
avond komen dan .de A.R. en de 
P.v.d.A. in het strijdperk, daarna 
zullen de K.V.P. en de V.V.D. (J. 
o.v.n.-sprekers) de andere bijeen
komst inleiden. 

LEEUWARDEN. • 

Bestuur en a-ramofoonmuziek. 

Zaterdag 25. Maart j.l. werd er in 
"De Klanderij" een vergadering 
belegd. Mr. B. P. van der Veen 
was bereid gevonden een lezing 
over het onderwerp ·"winst'' !te 
houden. 
Spreker legde speciaal de nadruk 
op de komende financiële moei
lijkheden, verregaande staatsbe
moeiïngen en de dreigende grote 
werkeloosheid. 
Na de pauze werd het nieuwe be
stuur gekozen, dat als .volgt is sa
mengesteld: 
R. van der Velde, voorzitter, C. 
Schreur, penningmeester, P. Bak
ker, G. Taal, secretaris, Voorstreek 
82 en Mej. S. Houwen. 
Tijdens het "gezellig samenzijn" 
hield R. v. d. Velde nog een praatje 
over "Jazz'_', toegelicht met enkele 
platen. De bijeenkomst werd eerst 
om half twaalf gesloten. Geen won
der, als men zulk een keur van 
disco-schijven ter beschikking hee:flt. 

·Op 19 April sprak· onze vice-voor
zitter mr. K. van Dijk uit Gronin
gen voor de afdeling over zijn visie 
op de J.O.V.D. Spreker onder
streepte nog eens het nadeel van 
onze positie tegenover de socialis
tische en confessionele jongerenor
ganisatie, waar de politieke opvoe
ding in jeugdorganisaties en dus 
ver vóór het 16e levensjaar begint. 
Daarbij komt, dat onder de poli
tiek-vrijzinnigen zeer veèl politiek
onverschilligen zijn. Vele mensen 
zien de politiek alleen in de kop
pen van de dagbladen en komen 
zo tot de conclusie dat "politiek 
vuiligheid is", aldus spreker. In 
onze J.O.V.D. vindt men in het al
gemeen mensen met een sterk-per
soonlijke visie, wat natuurlijk zo
wel voordelen als nadelen heeft. 
Kleine afdelingen zijn daarbij geen 
bezwaar, zij worden groepen van 
vrienden met gemeenschappelijke 
idealen. 
Na enige verdere algemene zaken 
te hebben behandeld, besprak mr. 
van Dijk nog summier de vier zui
len van onze beginselverklaring. 
Hierna volgde discussie over ver
schillende punten van zijn zeer ge
slaagde causerie. 
Beide avonden brachten weer nieu
we leden op. Wij hopen dat deze 
langzame maar gestadige groei zo 
zal voortgaan! 

VERLOOFD: 

Ir. HANS J. VAN RAALTE 
Voorzitter afd. Amsterdam 

en 

HETTY R. HEIMANSON 
Bestuurslid afd. Bussum 

* 
STEVEN A. H. PASSENIER 

V oorzitter afd. Vlaardingen 
en 

FENNY ·VAN DER WEYDEN 

Ons aller hartelijke gelukwensen 
aan beide paren. 

GORINCHEM. 

Eerste oriëntatie. 

Uit deze plaats zijn enige berich
ten bij ons binnengekomen, die ge
tuigen van een grote belangstelling 
voor het doel en het werk van on
ze J.O.V.D. Wij hopen dat spoedig 
tot oprichting van een kern zal 
kunnen worden overgegaan. Gorin
chemse jongeren, . aan jullie de 
daad. Stel je in verbinding met 
onze contact-persoon: de heer A. 
den Bakker, Korte Slagenstraat 7. 

HILVERSUM. 

Er wordt gewerkt. 

Ook in het Gooi wordt aan de ver
dere uitbouw van de J.O.V.D. ge
werkt. Ons contact-adres in Hilver
sum is: de heer C. J. Rusche, Ouden 
Enghweg 3f,i, tel. 4613 (na 18 uur) . 

! 

N.V. OJiefabrieken 
T. DUYVIS Jz. 

Koog aan de Zaan 

• 
Plantaardige oliën 

• 
Slaolie 

• 
Sa lat a 

• 
Chocoladepasta 

UTRECHT. 

Een onderonsje. 

Na een korte onderbreking, startte 
de afdeling op 5 April voor een 
nieuwe reeks bijeenkomsten. Ten 
huize van een der leden, die heel 
wat stoelen en potten met thee had 
klaar gezet, zou spreken de heer 
Roethof. Zou .... , want op de dag 
der beproeving was hij door ziekte 
aan het bed gekluisterd. Nu werd 
het een zeer gezellig en onderhou
dend onder-onsje, waarop nieuwe 
plannen in bespreking kwamen. Op 
deze bijeenkomst gaf ook ~t 
hoofdbestuur acte de présence in 
de figuur van de voorzitter. 

GRONINGEN. 
Het gaat goed. 

De leesportefeuille circuleert re
gelmatig onder de leden en met dit 
initiatief is een goede greep ge
daan. De inhoud wordt door ieder 
met graagte ontvangen en allen 
zijn even enthousiast. Op 28 Maart 
.i.I. heeft de afdeling op een alge
mene bijeenkomst de neer B. C. 
Algra Jr. ·uit Leeuwarden als in
leider gehoord met als onderwerp 
"De internationále politiek". Een 
zeer interessante lezing met een re
cord aantal aanwezigen. De heer 
Algra reisde per "straaljager" de 
wereld met de afdeling door en 
liet, doordat hij uit hoofde van zijn 
functie vele Europese landen heeft 
bereisd en nog bezoekt, een zeer 
duidelijk beeld zien van zakelijke 
en economische moeilijkheden der 
Europese gemeenschap. Ook werd 
een blik geworpen achter "het ijze
ren gordijn", waarheen de heer Al
gra ook was geweest. Al met al 
zeer actueel en interessant. De 
huisbijeenkomsten rollen gesmeerd 
en de leden krijgen de smaak er 

Het SECRETARIAAT der 
J. 0. V. D., tevens redactie
secretariaat, is gevestigd te 
Amsterdam·Z., Van Tuyll van 
Serooskerkenplein 29 '. 

van te pakken. Het "liberalis'' 
wordt van alle kanten bekeken, al 
gaat het soms wel wat te hoog (is 
het niet waar, Diddy?). De groep, 
die het eerst bij elkaar kwam, kon 
wederom terugzien op een zeer ge
slaagde avond (gaat hij goed 
Joop?), maar .... Diddy en Joop 
blijken markante figuren te zijn. 
Het gaat goed in Groningen; dat is 
de hoofdzaak. 

ROTTERDAM. 

Mr. Oud sprak. 

Op 23 Maart liet de afdeling Rot
terdam zien, dat er toch wel pit in 
zit. Zij heeft het n.l. bestaan om 
mr. Oud voor de afdeling op de 
katheder te krijgen. Mr. Oud be
sprak de ontwikkeling van de li
berale idee vanaf Thorbecke tot de 
V.V.D. en wel op zijn bekende 
boeiende wijze. Na de pauze wer
den diverse vragen duidelijk beant
woord. Het was jammer, dat er nog 
te weinig Rotterdammers van deze 
avond hebben genoten. Kom, Rot
terdamse J.O.V.D.-ers, zet je 
schrap! Neem de volgende keer al 
je kennissen mee. De J.O.V.D. in 
de Maasstad moet bloeien. 

AMSTERDAM. 

Weldra feest. 

Gedurende de laatste week van 
April kwamen de drie kringen weer 
bij elkaar. De opkomst der leden 
was verheugend groot. Inleidingen 
werden gehouden dbor o.a. Me
vrouw Linssen-Palstra over "Psy
chologie" en L. D. Oasterveld over 
"Buitenlandse politiek". Op 3 Mei 
is voor de eerste maal de Politieke 
Studiegroep ( Kadergroep) bijeen 
geweest. Een werkprogramma werd 
opgesteld en inleidingen voor het 
"Centrale Kader werden nader be
studeerd. En dan staat er nog een 
feestavond op het program. Da
tum: vermoedelijk 16 Mei. Overal 
wordt druk gerepeteerd: muziek, 
toneel, zang, enz: Ook zullen enkele 
films worden vertoond. Na afloop 
van het "officiële" programma, 
groot J.O.V.D.-bal. 

NAARDEN-BUSSUM. 

"Groot Slem". 

Het bestuur oordeelde het nuttig 
(en zo doen wij) om tussen de se
rieuse bijeenkomsten ook af en toe 
een gezellige avond in te lassen. 
Zo werd 20 April begonnen met 
een bridge-avond ten huize van de 
voorzitter. Er werd scherp en in
telligent gespeeld en het "groot 
slem" was niet van de lucht. En 
pochen dat ze deden. Vrijdag 28 
April sprak het lid dr. A. J. Vis 
over "De Verenigde Naties". In 
verband daarmede waren uit de 
afdelingsbibliotheek een zestal lees
portefeuilles samengesteld, die ieder 
lid ter inzage kon krijgen en die 
een schat van gegevens bevatten 
over het werk der Verenigde Na
ties. 

* DEN HAAG. 

Op 12 MEI, 'a avonds 8 uur 
komt de afdeling bijeen in 

PULCHRI STUDIO. 

Spreker: 

Drs. H. A. ICOR.TH ALS. 

* 



"' ----------------------------~P-E~D~R~I~E~M~A-S-T~E-R~---------------------------7 

• 
"BuchuiL.. 

• 
~isa~itJ 

VERKADE HANDHAAFT KWALITEIT 

·······~-·-······································· • • • • 
N.V. BOELE's : 

• • • • • • • 

Scheepswerven en Machinefabriek 
BOLNES 

Nieuwbouw en reparatie 

• • • , . 
I~ ~~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~ .. ~.~.~.~.~.~.~. 

I 

N.V. 
Machinefabriek 
IJZER-, ST AAL- EN 
·METAALGIETERIJ 

I 
I 

/ 

N.V. SCHEEPSWERVEN 

"PIET HEIN" 
voorheen 

FIRMA W. SCHRAM & ZONEN 

• 
WERVEN TE BOLNES 

EN PAPENDRECHT 

1 Twee dwarshellingen, elk 115 mtr. 
· I lang. Overdekt droogdok 11 6x30 

meter, geschikt voor het zwaarste v.h. Bakker & Co. 
RIDDERKERK 

1

1! materiaal. 

Telefoonnummers Rotterdàm 
71 354. Dordrecht 377 4 

H. ten Cate Hzn. & Co. 
N.V. 

ALMELO 

Katoenen- en !{uust:zijden manufacturen 

Er 
zijn vele 

soorten tarwe· 
griesmeel. De beste 

is verpakt door een der groot· 
ste meelfabrieken van Nederland: 

Wessanen. Een oude naam, 
die een uitstekend product 

garandeert. 

Hoera ••• STRO JA! 
Nu gaan ze smullen ... want er zijn boterhammen 

met heerlijke (en voedzame) Stro}a chocoladevlokken! 

Pure chocolade . . . puur genot! · 

Geef Uw kinderen Stroja op de boterham. Het 

is goèd voor ze en ze houden ervan! 

Prijs; 93 ct. per carton .. 
\ 

KONINKLUKE CACAO. EN CHOCOLADE FABRIEKEN 
DE ERVE H DE JONG All 17QO 

WORMERVEER 

DE ECONOMISCHE VLOERBEDEKKING 

: ~;. r 
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DE DRIEMASTER 

Cacao & Chocoladefabrieken 

PETJE 
WORMERVEER 

Fabrikanten van 
choc~lade, suikerwerken, cacao, 
bonbons, hagelkorrels. 

Machinefabriek en 
Scheepswerf 

b 

van 

P. SMIT Jr. N.V. 
ROTTERDAM· 

L. SMIT. & ZOON 
KINDERDIJK 

/?o§~ 
voor 

BAGGER MATERIEEL, ZEESLEEP ~ 
BOTEN, ALG. SCHEEPSBOUW . 

DE ROTTERDAMSCHE , 
DROOGDOK MIJ. N.V. 

"' 

_...,j 

-HOMIG'S 
ARTIKELEN 

STAALCONSTRUCTIES 

• 
ANNO 

SPOOR\VEGMATERIAAL 

..... 

~111111111111UII!IIIIt!JIJJIIIIIIII!IIIII111111111111tllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltltlltiiiiiiiii111111JII-

I ~Efj ~:M o~g:K~~If: I 
I een verjo~:~~!~~~;.f ... .J 

BLOEMENDAAL 
& LAAN N.V. 
WORMERVEER 

Rijst, Havermout, 
_ Rijstvlokken, 

Mais-flakes 

• 
C.V. OLIEFABRIEKEN 
"DE TOEKOMST~' 

WORMERVEER 

Veevoeders, 
Technische oliën 
,.Smaragd" Slaolie 

BOSM.AN • .Nev~ e' u u 

• • 
' ~ 

CONSTRUCTIE-WERKPLU TS 
MACHINEFABRIEK 
ROTTERDAll - BRIELlELAAN 45 

Telefoon 72525 (3 lijnen) 
Ne 6 uur Berendrecht 492 

SPECIALITEIT 
VLIEGTUIGONDERDELEN - HULP· 
WERKTUIGEN VOO~ LUCHTVAART. 
ROESTVRIJ STALEN UITLAATPIJPEN. 
LICHTMETAALWERKeN, ENZ. ENZ. 

r 

..) 

SMIT 
SLIKKERVEER 

ELECTRISCHE 
MACHINES 

THOMASSEN & DRIJVER 
DEVENTER 

IJOOT! 

Blikverpakking voor de Conservenindustrie 
Rondeurtonnages 
Patentsluitingen v~or glasverpakking 

'~----~-------------------' 
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MAANDORGAAN 

JAGO 
SHAWLS 
voor dames 

en heren 

VAN DE JONGEREN ORGANISATIE VRIJHEID EN DEMOCRATIE 

KONINKLIJK WOORD EEN 
VOOR 

De jeugd kan er zeker van zijn, dat zij niet zal 
worden teleurgesteld door hen, die er ernst mee 
maken de wereld tot vernieuwing te brengen, 
deze wereld die ingesteld was op een beschaving, 
die bewezen heeft die naam niet waardig te zijn 
omdat zij gevormd was door een. kortzichtigheid, 
die de vernietiging van goddelijke schepping en 
schepsels door geweld heeft mogelijk gemaakt. 

ON·s 
Beste 'Vrienden. 
Ik heb er mij zeer op verheugd bij u te komen 
en kennis met u te maken. 
De jongeren en de heel jongen in alle landen 
houden van het leven; zij willen proberen om er 
iets van te maken, maar zij hebben te strijden 
met alle moeilijkheden van het opgroeien. En 
bovendien bevinden zij zich op het ogenblik in een 
wereld, die in stukken ligt. Die brokken zouden 
een schitterend mozaïek kunnen samenstellen, 
waarvan men zich een vage voorstelling vormt, 
maar de voorafgaande generatles hebben het 
grondig vernield en wij moeten het patroon zien 
terug te vinden. 
Een nieuwe generatie is niet alleen maar een 
vernieuwing van het mensdom, maar zij is ook iets 
enigs, sui generis. Kijk niet te veel naar het ver
leden, al is het interessant om ons te leren hoe 
het niet te doen. Beschouw het gerust als een 
boze droom. 
De voorafgaande geslachten, hoewel .ook zij waren 
bezield door de brandende wil de wereld te ver
beteren, hebben gefàald, omdat zij niet· defiltitief 
"halt" hebben gezegd tegen de machten der 
vernietiging. 
Dit te doen is nu precies de taak van de tegen
woordige generatie. 
Gelukkig begint men al aan de eerste werken 
voor de grondlegging van een nieuwe en betet'e 
wereld. 

IN CONSTRUCTIE. 
Toen ik zelf studente was aan de ·Leidse Univer
siteit, waren de idealen duidelijk, maar de zg. 
werkelijkheid was het ook en er bestond geen 
brug, die leidde van ideaal naar realiteit. Maar 
tegenwoordig is deze brug in constructie. 
Waar was bijv. twee jaar geleden de Raad van 
Europa? 
Toen ik uw. leeftijd had, hadden enkele alleen
staande en 'helderziende geesten de gedachte van 
het Verenigd Europa ontworpen. Zij werden be
schouwd als onpractische idealisten. Tegenwoor
dig is de schets van het Verenigd Europa getekend 
in Straatsburg. 
In het kader van de UNO zijn organisaties 
bezig met de materiële en geestelijke noden van 
de wereld, met een intensiteit en een omvang, 
die tot nu toe ongekend waren. 
En als ik naar voorbeelden zoek in uw eigen 
omgeving, dan vind ik heel het reusachtige en 
steeds groeiende internationale werk van de' 
jeugd. 
Wij allen, en de jongeren in het bijzonder, hebben 
het enige voorrecht te leven in een tijdperk van 
ongehoorde mogelijkheden. Ieder van u zal de 
gelegenheid krijgen, mee te doen naar de mate 
van zijn krachten. 
Ontneemt u zelf niet de mogelijkheid om alle 
mogelijkheden te zien opengaan, wanneer gij ver-

BUSSINK 
DEVENTER KOEl{ 

pikante, fijne 

L. kruidensmaak __ ___, 

JONGEREN 1 
f Ofschoon de grootse en indrukwekkende"'\ 

rede die Koningin Juliana, op 25 Mei j.l. 
in de Cité Universitaire tot de Parijse 
studenten heeft gehouden, reeds in de dag
bladen is gepubliceerd, is de redactie van 
De Driemaster van oordeel, dat de eerste 
pagina van ons maandblad niet beter kan 
worden gebruikt, dan door dit Koninklijk 
woord nog eens in extenso af te drukken. 
De redactie hoopt van harte, dat deze 
woorden, die onmiddellijk tot het hart van 
de jongeren spreken, door een ieder zullen 
worden gelezen en herlezen, opdat het 
doel: een brug te bouwen naar een ver
antwoord en beter leven, nimme1· uit het 
oog warde verloren. 

~-~----------------J 
trouwt, dat een neergang reeds alles in zich 
draagt, wat een opgang nodig zal hebben, als 
herstel van evenwicht. 

,. 
• 

BASIS TE VINDEN. 
Er is te veel doorstaan om niet .een basis te kun
nen vinden voor de enig juiste weg, die leidt naar 
eerbied voor schepping en schepsel, en om niet in 
deze geest grote en kleine gesch1llen op te kunnen 
lossen. 
Gij jongeren, die nog zoveel ideaalkracht hebt, 
gij zult de weergaloze mogelijkheden bestendigen, 
die het leven zal bieden in een nieuwe wereld-
formatie -
Men moet deze mogelijkheden tot een ingrijpende 
hervorming niet laten wachten, want de nood 
is nog nooit zo groot geweest en er is nog nooit 
zo sterk om hulp geroepen als nu. De oplossing 
is, groot te zijn in vergeving, en klein in zelf
verheerlijking. 
Zo kan men een brug bouwen, die tot een ver
antwoord en beter leven leidt, en de mensheid 
alleen maar kan dienen en haar vrijheid ver
zekeren. 

-----
Eén Jaar , , onze krant" . 

ll og slechts drie maanden oud was dè 
J.O.V.D., toen de eeq·ste Driemaster het 
ruime sop koos. Dat was een prestatie die 
veel bewondering, speciaal van de oude
ren, heeft geoogst. Men had er hard aan 
gewerkt om het zo ver te krijgen. Niet 
alles liep· mee in het begin; de zee was 
nog wat woelig, en soms sloeg er een golf 
over het dek. Zo kon niet elke haven op 
tijd worden aangedaan, d.w.z. niet elk 
nummer van ons maandblad verliet op de 
vastgestelde datum de pers. Toch zijn wij 
tevreden, want in de uitgave was geen 
enkele onderbreking. Iedere maand is het 
blad, ons J.O.V.D.-blad, in uw bus gegle
den, vacantie en zomerstemming hebben 
de redactie er niet van kunnen weerhou
den de uitgave regelmatig voort te zetten. 
Een speciaal woord van dank willen wij 
hier brengen aan onze hoofdredacteur en 
uitgever, G. Stempher. Als de uitgever 
van ons blad is hij het toch, die de finan
ciële basis waarop ons blad rust, in stand 
weet te houden. Dat is een moeilijk en 
veelal ondcinlobaar werk, waarvoor hij ons 
aller hulde zeker verdient. 
Toch zijn wij vele malen met hem in 
conflict geweest. Nu eens duurde het zet
ten der copy te lang naar onze zin. Soms 
maakten wij een vergeefse tocht naar zijn 
kantoor om de drukproeven in ontvangst 
te nemen. Een ander maal kregen wij per 
telefoon een uitbrander, omdat enige in
geleverde copy welhaast onleesbaar was. 
En mocht een enkele maal een artikeltje 
te Zaat worden ingeleverd, omdat een na
gekomen bericht of wat afdelingsnieuws 
ons inziens toch nog geplaatst diende te 
worden, dan was de boot helemaal aan. 
Wij troosten ons echter met de gedachte, 
dat het in vele kranten- en tijdschriften
bedrijven wel zo zal toegaan. En ondanks 
deze incidentele wrijvingen was de samen
werking der redactie uitstekend. 
Met optimisme gaan we het tweede jaar 
tegemoet. Ons blad heeft, van nature, een 
veelzijdig karakter. Het dient als mede
delingenblad voor wat er omgaat in de 
afdelingen, het moet bij tijd en wijle pro
pagandistisch van strekking zijn. Zeer ze-

ker heeft het ook als kaderblad zijn func
tie. Leerzame en goed doorwrochte artike
len zullen er hun plaats in moeten hebben. 
De leden, die gaarne hun hersens eens 
willen ontspannen, zal het blad govendien 
ook niet mogen teleurstellen. 
Dit veelzijdige karakter in acht pagina's 
per maand sàmen te persen is geen sine~ 
cure. Aan critiek heeft het dan ook niet 
ontbroken. Gelukkig was het opbouwende 
critiek, iets waarvoor de redactie steeds 
openstaat, en waarvan zij altijd kan leren. 
Laten de leden zoveel als in hun vermogen 
ligt actief meehelpen het blqd steeds beter 
te maken. Dat kan op velerlei manieren 
gebeuren. Door het werven van abonné's, 
door het aar,tbrengen van nieuwe J.O.V.D.
leden (hoe meer leden, hoe groter de 
oplage, hoe groter de publiciteitswaarde 
en dus meerdere en duurdere advertenties, 
waardoor een nog beter verzorgde en uit
gebreider krant), door het sturen van 
copy, en door uw critiek niet te sparen. 
Schrijft ons, schrijft ons veel, schrijft ons 
over ALLES was U wilt; het zal ons blad, 
Uw blad, alleen maar ten goede komen. 
Met Uw medewerking ";al De Driemaster 
zijn vaart voortzetten; een vaart die door 
niets en niemand zal zijn te stuiten. In
tegendeel. Misschien zal het dan zelfs mo
gelijk blijken de snelheid op te voeren. 
Alle hens aan dek dus! 
Goede reis, Driemaster, en behouden vaart 

G~R VAN SCHAGEN, Secretaris. 

"Apollo-Paviijoen" 
Apollolaan 2.- Tel. 9 2 410 

Amsterdam 

• 
Hier wordt u V. V.D.achtig 

verzorgd 

'---------------------~) 
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EUROPESE JEUGD IN DUITSLAND BIJEEN. W][J LAZJENooo 
HEBBEN DE DUITSE jONGEREN AL IETS GELEERD? in. de "Nieuwe Koers": "Het duurt 

nog wel een jaar of dertig voordat de 
Nieuwe Koersers recht hebben op 

'pensioen. Desondanks willen we nog 
eens herinneren aan de toestand 
waarin de gepensionneerden verkeren. 
Reeds maandenlang schijnt men op 
sociale zaken bezig te zijn om een 
regeling te vinden, maar er komt 
niets uit de bus. Overmatig veel wets
ontwerpen hebben dit jaar anders 
het departement niet verlaten (dat is 
wel eens anders geweest). Of moet 
er eerst nog een derde staatssecreta
ris benoemd worden ? " 

IE W EEK Hoe moeilijk de verhoudingen in Franse Hoge commissariaat, de 
CONFERENT • Duitsland. nog liggen, bleek o.a. uit Frans-Duitse betrekkingen. In vol-

TE COBURG • de uitspraak van een der inleiders, maakt Duits toonde hij de Duitsers 
Van 19 tot en met 21 Mei kwam Prof. Dr. Wilpert uit Passau, uit als goed vriend hun feilen en wees de 
te Coburg in Beieren het Euro- wiens mond het als een cri de coeur weg om tot samenwerking te komen, 
päisches Jugendforum bijeen, kwam, dat het hoofddoel der opvoe- waarvoor van Franse zijde alles zal 
waartoe het initiatief was geno- ding en het onderwijs moet zijn, worden gedaan. In de discussies, wel
men door een eenvoudige Duitse mensen tot persoonlijkheden· met ke op deze inleiding volgden, stond. 
jonge man, Hans Joachim verantwoordelijkheidsgevoel tegen- een aanwezige op om te _vertellen, 
Schmidt. Onder zijn leiding en over de gemeenschap en de mensheid dat naar zijn mening de Dmtsers het 
met financiële steun van de zijde op te voeden. Heden moet een "ge- sinds 1945 zo göed hadden gedaan. 
van het Amerikaanse Hoge Com- vormd iemand" niet meer een een- De heer Rovan wees er toen nog eens 
missariaat werkte een commissie, zijdig specialist zijn, maar een mens, duidelijk op, dat het in Frankrijk toch 
bestaande uit jongeren uit alle een afgeronde persoonlijkheid, die wel op prijs zou worden gesteld, in
godsdienstige en politieke groe- in het leven en de maatschappij zijn dien men van Duitse zijde eens wat 
peringen, welke het Kreisverband man staat en wiens verstand door meer bescheidenheid toonde, want 
Co burg vim de Bund Europäi- het hart· wordt geleid. "Gehoorzaam- deze geluiden had hij al meer ge
scher Jugend, de Duitse Jonge- beid is een mooi goed, maar geen boord, meestal aangevuld met de een 
renraad voor de Europese zelfstandige waarde. Het geweten of andere eis. 
Beweging vormen, een program- van ieder mens moet beslissen, aan 
ma uit. wien en wanneer hij behoort te ge-

Uit veel landen werden delegaties hoorzamen." In het middelpunt van 
genodigd en inderdaad uit Zwitser- het maatschappelijk leven, in de po
land, Oostenrijk, Italië, Frankrijk, litiek en de school moet de mense
Saarland, Nederland, Noorwegen en lijke persoonlijkheid staan. Hoe Wei
Denemarken waren delegaties aan- nig dit alles nog in Duitsland ge
wezig. Ook uit Engeland en Spanje meen goed is, bleek wel uit de daar
in ballingschap zouden delegaties op volgende discussie, waarin Dr. 
komen, maar tengevolge van verschil- Wilpert aan hevige aanvallen bloot
lende gebreken in pe organisatie, stond. 
konden deze niet tijdig aanwezig Een andere Duitse hoogleraar, Prof. 
zijn. De Nederlandse delegatie stond Dr. Gebhard Schmidt uit Erlangen, 
onder leiding van Thijs Booy, de raakte een ander punt aan, welke 
voorzitter van de Nederlandse Jon- voor vele Duitsers een slechts vaag 
gerenraad voor de Europese Bewe- bekend begrip is. Hij zei o.a.: Er 
ging, en bestond verder nog uit vier is slechts één uitweg uit de probie
vertegenwoordigers der bij · de matiek van onze tijd: de mens moet 
P.J.C.R. aangesloten jongeren-orga- de b e s c he i d en he i d tegenover 
nisaties en één vertegenwoordiger anderen en God wederom leren. 
der Nederlandse Studentenvereniging Het was vooral dit gemis aan be
voor Wereldrechtsorde. Aan het scheidenheid, welke de buitenlanders 
Forum namen verder nog deel twee prikkelde. Heel sterk bleek dat ook 
vertegenwoordigers van het Europa- enige dagen later. In een zeer slecht 
bureau van de U.N.E.S.C.O., o.w. de bezochte bijeenkomst in het gemeen
NederJander Dr. W. Verkade, en ver- tehuis' van Bamberg - vooral de 
tegenwoordigers van de Amerikaanse jongeren schitterden door afwezig
en Franse Hoge Commissariaten en beid_ besprak de heer Josef Rovan, 
der Beierse universiteiten. chef van de Jeugdafdeling bij het 
De vraagstukken, welke tijdens het 
Forum werden besproken onder het 
algemene thema: de crisis onder de 
jongeren in politiek, wetenschap en 
economie als Duits en Europees pro- Internationaal 
bleem, betroffen de zorgen der z ogramma 
arbeidende jeugd (werkloosheidspro- 0 me r-pr 
bleem)' de jeugd in het openl)are 16-22 Juli: 
leven algemene opvoedings- en 
studi~problemen en vooral de bij
drage, ·welke de jeugd en de jonge
ren in het algemeen kunnen geven 
aan de éénwording van Europa. 
Het Forum vertoonde overigens het 

Studie-week in Dene
marken, georgani
seerd door de Deense 
liberale jongeren. 

22-30 Juli: J.O.V.D.-zomerkamp 
te Holten. 

vertrouwde congresbeeld: inleidingen 1e week Aug.: 
door vooraanstaande persoonlijk
heden, een aantal werkgroepen, 12 
in totaal, ter behandeling der ver
schillende vraagstukken en een twee
tal plenaire bijeenkomsten ter be
spreking der resoluties, welke de 
verschillende werkgroepen hadden 

(waarschijnlijk): In
ternationaal kamp 
van de World Fede
ration of Liberal and 
Radical Youth in 
België, Ardennen. 

uitgewerkt. 

Moeilijke v~rhoudingen. 

4- 9 Aug.: Liberal Summer 
School te Cambridge, 
Engeland. *) 

Mijn algemene indruk was, dat de 15-30 Aug.: Werkkamp in Duits
land, nabij Bonn, ge
organiseerd door de 

wil van Duitse zijde om zich op 
Europees niveau te bewegen zeer 
zeker aanwezig was, maar dat vele 
discussies zich bewogen rondom 
specifiek Duitse problemen. Ver
schillende problemen wáren, inter-
nationaal gezien, er zelfs volkomen 
naast. Een vraagstuk b.v. als: vriF 
willige arbeidsdienst, ja of neen, t~r 
beteugeling van de werkloosheld 
onder de jongeren, was voor de bui
tenlandse delegaties, met Hitiers 
arbeidsdienst nog vers in het geheu
gen, volkomen onaanvaardbaar en 
men heeft dit dan ook duidelijk naar 
voren gebracht. Zo waren er meer 
problemen van duidelijk Duitse con
ceptie, welke de buitenlandse dele
gaties maar moeilijk konden verte
ren en welke de voorzitter van het 
Forum, Erwin /von Bressendorf, die 
een zakelijke indruk maakte en ook 
het nodige inzicht toonde, van de 
agenda wist af te voeren. 

24-28 Aug.: 

Deutsche Jungde-
~okraten" (Duitse 
liberale jongeren). 

Jaarlijks congres van 
de ~iberale Interna
tionale te Stuttgart, 
Duitsland. 

*) Voor de Liberal Summer School 
te Cambridge zijn 5 Scholarsbips van 
elk z. 7.7.0 beschikbaar voor de vijf 
beste prestaties in een opstel-wed
strijd. De onderwerpen zijn: 
1. The cure for Communism. 
2. After Marshall Aid, what? 
Maximum lengte: 1500 woorden. 
Inzendingen: vóór 1 Juli. 
Alle nadere inlichtingen zijn verkrijg
baar bij hèt algemeen secretariaat. 

SECR.. 

Intensief contact nodig. 

Deze critiek is ons inziens volkomen 
terecht. Bovendien doet het ons ge
noegen dat er ook in socialistische 
kring blijkbaar mensen zijn die niet 
erg enthousiast zijn over de royale 
wijze waarop uitdeling is gehouden 
van staatssecretariaten. 

Toch ondanks deze critiek, kreeg ik in "Vrijheid en Dèmocratie" het vol
wel de indruk, dat vele jongeren gende stukje onder de titei·"Jeug~", 
reeds een beter inzicht beginnen te dat wij juist daarom zo actueel vm
krijgen en door hen zeer zeker een den, daar het niet weinigen onzer 
nieuwe weg wordt ingeslagen. Men persoonlijk stellig raakt. Wij mogen 
moet bij dit alles niet uit het oog dankbaar zijn dat er onder de oude
verliezen, dat een jarenlange fou- ren zijn die een open oog hebben 
tieve opvoeding niet is weg te cijfe- voor de vaak niet geheel terecht ver
ren. Van buitenlandse zijde besefte guisde moderne jeugd. "Wie over 
men dan ook, dat een intensief con- deze jeugd nadenkt en met haar con
tact met deze Duitse jongeren nodig tact heeft, vindt eigenlijk overal die 
is willén deze niet opnieuw teleur- ellendige gevolgen. 
g~steld zich tot een nieuw idool wen- Hier is er nog één -- en hoe wil men 
den met alle gevaren hieraan ver- dit op korte termijn verbeteren? 
bonden. Meer en meer zal het besef Tallozen, die voor medicus, dierenarts, 
moeten doorbreken, dat men zijn oude ingenieur enz. studeren, zijn in be
vijandelijke gevoelens tegenover alles, zettingstijd jaren achterop geraakt. 
wat Duits .is, opzij zal moeten stel- Gevol,g _ vooral voor de medisc~e 
len, hoe moeilijk dit ook voor velen studenten met hun jarenlange stud1e 
is. - dat zij zo tegen hun 30ste jaar 
Ik zal de laatste zijn te beweren, dat klaar" zijn. Voelt u dit ellendig-
hierbij niet vele en grote moeilijk- ~oeilijke vraagstuk? Al die lange 
heden en teleurstelling-en zullen studiejaren óf op kosten van je 
moeten worden overwonnen, maar ouders leven óf proberen "ergens" 
laten vooral zij, die hiertegenover af- iets te verdienen? 
zijdig of zelfs afkerig staan niet ver- Daarnaast het vraagstuk van het 
geten, dat onder de Nederlandse dele- meisje. Moeten die student en zijn 
gatie-leden (en ook bij de buiten- meisje nu maar samen wachten en 
landse) verschillende jongeren waren, oud voor hun tijd worden? Totdat 
die het Duitse onrecht aan den lijve hij eindelijk _ en nogmaals:: zo om 
hebben ondervonden Een onzer had en bij zijn dertigste levensjaar -
vier jaar in verschillende Duitse con- promoveert? En dan? Want hoe en 
centratiekampen gezeten als Sach- waar vindt hij een dadelijke baa_n of 
senhausen en Dachau, een ande: was praktijk die hem in staat stelt een 
ter dood veroordeeld, maar lS ?P gezin te vormen? 
miraculeuze wijze aan het execube-- Er zijn er, die "ten einde raad" en 
peleton ontsnapt, en als zij menen in overleg met de ouders "als student 
dit werk te kunnen en moeten aan- in 's hemelsnaam maar trouwen" en 
vatten, dan mag voor ons geen aar- de wederzijdse vaders en moeders 
zeling bestaan. Onder de Franse ge- voor het jonge gezin laten zorgen. 
delegeerden was een jonge m~n, Denkt u er in, besef wat deze ver
wiens vader en broer op lafharbge schrikkelijke afhankelijkheid voor 
wijze door S.S. lieden waren_ o~ge- jonge, vrije mensen betekent, die zelf 
bracht. Deze feiten hebben WlJ de willen doen, zelf willen leven en 
Duitse jongeren g-enoeg voor ogen werken ... en die overal in deze ge
gehouden en hen duidelijk gemaakt, meenschap stuiten op de gevolgen 
dat ons komen niet zo vanzelfspre- van twee wereldoorlogeq,. die - en 
kend is, en zelfs voor velen in onze laten wij ons dat toch goed voor ogen 
landen volkomen onbegrijpelijk is. houden! _ wij, hun grootvaders en 
Over de organisatie zelve zijn enke- vaders niet konden voorkomen. 
Ie harde noten gekraakt, ook van Jul es Claretic schreef eens: "het is 
Duitse zijde, maar de eerlijkheid ge- zo met het leven gesteld, dat de 
biedt te zeggen, dat hie•Çtan de Ame- schulden der jeugd met' een heel leven 
rikaanse autoriteiten ook wel schuld betaald worden" -- hoe verschrik
hebben. In elk geval mag een :V~ord keiijk hebben wij deze jeugd dan wel 
van lof niet ontbreken aan de mltla- belast met schulden door onze 
tiefnemer van dit Forum, Hans schuld" 
Schmidt, die met zijn medewerkers 
hard heeft gewerkt, zonder zich op 
de voorgrond te dringen, hij was in
derdaad een enigszins verlegen, sym
pathieke en bescheiden jongeman. 

Na afloop van het Forum is de bui
tenlandse gasten nog een rondreis van 
enkele dagen aangeboden. Tijdens 
deze. reis, welke voortreffelijk was 
georganiseerd, zijn vele vriendschaps
banden gesloten tussen de buitenlan
ders onderling, maar ook tussen de 
buitenlanders en enkele Duitsers, die 
inderdaad toonden begrip te hebben 
voor verhoudingen. Moge dit Forum 
vele vruchtbare resultaten afwerpen. 

J. L. 

. ,• 

in The Liberal Néws" een uitspraak 
va~ Winston Churchill uit het jaar 
1908: 

Liberalism wlll not die. Liberalism 
i~ a quickening spirit-it is immortal. 
It will live on through all the days, 
be they good days or be they evil 
days. No, I believe it will even burn 
stronger and brighter and more 
helpful in evil days than in good-just 
like your harbour lights which shine 
out across the waters, and which on 
a calm night gleam with soft reful
gence · but through the storm flash a 
mess~ge of life to those who toil on 
the rough waters." 

M.F. S. 



DE DRIEMASTER 

Op bezoek bij onze Zuiderburen. 
Geslaagd Jaarlijks Congres der Liberale Jongeren. 

· k' • M' L'b t' kopstukken van partij en liberale voor al hetgeen René Drèze voor de Ver lezmg van ISS I er e. d F li'berale zaak heeft gedaan. Op deze 
Voor de tweede achtereenvolgende 
maal werd het jaarlijks congres (27-
29 Mei te Luik) der Belgische libe
rale jeugd gehouden aan de voor
avond van de verkiezingen. Begrij
pelijkerwijs heeft deze omstandigheid 
zijn stempel op de vergaderingen ge
drukt. 
Speeches en redevoeringen waren 
min of meer afgestemd op het ma
ken van propaganda (verslagen in 
de pers) en het viel ons op, dat de 
Pa.rti chrétien populair (Katholieke 
Volkspartij) hierbij menige veeg uit 
de pan kreeg. 

jeugd ook de leden er ranse, 
Engelse en Nederlandse delegaties plaats willen wij Drèze ook nog dan
aanzaten. Verbaasden wij ons eerst ken voor de wijze, waarop hij het 
over de snelheid waarmee de voor- contact met de J.O.V.D. heeft gelegd 
zitter der libérale jongeren, René en verstevigd. Wij hopen zeer René, 
Drèze, zijn soep naar binnen wist te dat de verkiezingsuitslagen zo uit
lepelen, tijdens het dessert waren vallen, dat je als lid van de Kamer 
wij vol bewondering voor de snelheid zult worden herkozen. 
waarmee hij zijn disgenoten toesprak. Een optocht. 
Het Frans, mooie taal als het is, Zondags was er ook nog een liberale 
leent er zich toch wel uitstekend optocht (cortège) door de stad. Voor
toe in prachtige volzinnen zijn ge- afgegaan door enkele muziekcorp
voelens tot uitdrukking te brengen. sen, en blauwe vlaggen en vaandels 
Dit yiel ons trouwens bij alle spre- met zich meevoerend, vormden de 
kers op. Zonder vergissingen en ver- congressisten een lange stoet, die 
sprekingen en zonder ook maar de veel belangstelling der bevolking 
kleinste adempauze kabbelt de woor- trok. Vele deelnemers waren gewa
denstroom voort, waarbij de stem- pend met een ballonnetje, (met als 
nuances voor het juiste effect zorgen. opdruk Votez Libéral, No. 4) dat bij 
Na het diner vond in een prachtige het leeglopen op een luchtalarm-

' zaal het blauwe bal plaats. Drie sirene geleek. Vooral onze voorzit-
orkesten zorgden voor de juiste stem.t ter vond dit een pracht instrument, 
ming tot diep in de nacht. Tussen de en heeft er zich de gehele dag te pas 
bedrijven door vond de verkiezing en te onpas mee vermaakt. Waar
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schijnlijk is nu zijn vrouw de dupe 
van het lawaai. , 
Het was een prettige gewaarwor
ding in zo'n optocht mee te slente
ren. Het is jammer, dat een derge
lijke manifestatie in Nederland Maar 
weinig bekend is. 
De laatste dag werd een uitstapje 
gemaakt naar het liberale kamp, dat 
een 20-tal kilometers buiten Luik in 
de Ardennen plaats vond. 
Zo zijn er tussen de Belgen en de 
J.O.V.D. weer nuttige contacten ge
legd. De gastvrijheid der Belgen was 
binnenkort in staat zullen zijn als 
gastvrouwe een Belgische delegatie 
in Neder1and te mogèn ontvangen. 
Wellicht dat ons zomerkamp hiertoe 
een uitstekende gelegenheid biedt. 
Het waren prettige en leerzame da
gen; de Beneluxband werd iets nau
wer aangehaald, en een meer en veel
zijdiger contact werd door allen op 
prijs gesteld. 
Hartelijk dank, Belgische liberale 
jongeren, en mogen de aanstaande 
verkiezingen U brengen, wat U er 
van verwacht. 

G. V. S. 

Het geheel was een aaneenschake
ling van diners, vergaderingen en 
bals. Van de zijde der liberale partij 
werd er een grote belangstelling aan 
de dag gelegd~iet alleen wo·onde 
de partij-voorzitter, de heer Motz, 
het gehele congres bij, maar ook twee 
ministers waren naar Luik gekomen 
bovendien was er nog een aantal 
Kamerleden en gemeenteraadsleden 
aanwezig. 

plaats van Miss Liberté. Naast de 
heren Motz en Drèze en enige ande
ren· zat ook ondergetekende in de 
jury ter beoordeling van de schoon
ste juffrouw. Daar allen echter de
zelfde Mademoiselle als de uitver
korene beschouwden, leverden de 
discussies der jury geen moeilijkhe
den op. 

STEMBUSBEL E V rr N GE No 
Zaterdagmiddag werd _gestart met 
een drietal commissie-vergaderingen. 
De te bespreken onderwerpen wareri: 
Humanisme en vrijheid, de liberale 
democratie en het liberalisme en de 
wereldorganisatie. De eerste verga
dering werd bijgewoond door onze 
delegatie; aan de hand van een goed 
gefundeerd rapport vond · drie uur 
lang een belangwekkende discussie 
plaats, waaraan ook door onze ver
tegenwoordiger werd deelgenomen. 
Duidelijk kwam tot uiting, dat het 
verband tussen humanisme en libe
ralisme door de Nederlanders enigs
zins anders werd gezien, dan door 
onze Zuiderburen. 
De naar aanleiding van de rappor
ten opgestelde resoluties werden de 
volgende dag op de plenaire zitting 
met algemene stemmen aangenomen. 

Blauw bal. 
·Op de avond der eerste dag had in 
de bovenzaal van het Liberale Huis 
een banket plaats, waaraan naast de 

Des Zondags hadden de plenaire zit
tingen plaats. Na 4 jaar dit ambt 
te hebben vervuld, trad de heer 
Drèze af als voorzitter. Zijn opvol
ger, Jean van Crombrugge bracht 
in een uitstekende speech de dank
gevoelens der vergadering tot uiting, 

/ 
I 

Tot 22 Juni bestaat er 

gelegenheid copy voor het 

volgend nummer in te zenden. 

Let dus op deze datum ! 

Red. 

EEN BEL.A.NGRIJKE LES VOOR DE TOEKOMST. 

Voor de derde maal van mijn leven Er zijn enkele belangwekkende din
heb ik nu mijn staatsburgerlijke gen op te merken. Ten eerst~, dat 
stemplicht vervuld. Omdat , het ongeveer 100 van de 1.000. k1ez:rs 

van "mijn" bureau wegens Uitstedig
heid of ziekte niet kwamen opdagen. 
Ten tweede, dat er nog altijd mensen 

·zijn, die hun biljet blanco inleveren. 
Bij mij: 20. En dan 43, die hun stem 
op allerlei manieren verknoeiden. 
Een grapjas schreef op zijn biljet: 

nieuwtje er af was, bleef ik rustig, 
zonder spoor van innerlijke opwin
ding. Ik stapte naar de voorzitter 
van het stembureau, gaf mijn op-
roep af, nam mijn stembiljet in ont
vangst, maakte het hokje van één 
geestverwant rood en liet daarna het 
briefje opgevouwen in de bus glijden. 
Een stukje electoraat had gesproken. 
Ditmaal ben ik echter ook naar het 
tellen gaan zien. Dat geschiedt in 
het openbaar, d.w.z. ieder mag er 
met zijn neus boven op gaan staan. 
De bedoeling van deze openbaarheid 
is duidelijk: hierdoor wordt het voor 
het stembureau practisch onmogelijk 
om geldige stemmen ongeldig te 
verklaren, of omgekeerd. Laat ik 
direct zeggen, dat de voorzitter van 
het stembureau waar ik "contro
leerde", strikt eerlijk te werk ging. 

"Geen keus". Er waren nota bene 
tien verschillende lijsten om uit te 
kiezen! Een stemgerechtigde met een 
sombere kijk op het staatkundige 
leven schreef: "Alles nep". Wat 
degene bezield heeft, die op zijn 
biljet schreef: "Ik ben voor Jezus", 
is mij een raadsel. 

MERKWAARDIG VERSLAG. 

Dan waren er, die met aandoenlijke 
toewijding alle hokjes van de lijst 
hunner keuze hadden rood gemaakt. 
Een ander maakte alle nummers 1 
rood. Hoe sympathiek ook bedoeld, 
het mag tóch niet. Mijn hart brak 
bijna, toen ik een biljet zag, waarbij 
niet alleen no. '1 van lijst 5 was 
rood gemaakt, maar waarbij om dat 
vijfje heen nog een mooi rood randje 
was getekend. De voorzitter zei: •on-

In één der kringen van de afdeling 
Amsterdam was het plan gerijpt de 
laatste bijeenkomst van dit seizoen 
te houden ten huize van de fam. 
Meijer te Zeist. Al spoedig bleek 
hiervoor een zeer grote belangstel
ling te bestaan, ook bij leden der 
andere kringen. 
Besloten werd op Hemelvaartsdag of 
op de daar aan volgende Zondag te 
gaan. Wegens1 diverse omstandighe- _ 
de.p viel de keuze op de d.a.v. Zon
dag, zodat een zeer groot aantal 
deelnemers deze gedenkwaardige dag 
zich present meldde onder de klok 
in de hal van het C.S. Niemand had 
verstek laten gaan; alleen waren Jan 
B. en Tom B. reeds de Donderdag 
daarvoor · vertrokken, ik meen per 
fiets, om toch vooral op tijd te we
zen en niets van de bijeenkomst te 
missen. Om half tien nestelde zich 
de troep in de treinen en onder luid 
hoeragejubel vertoonde deze zijn rij
kunsten. 
Inmiddels mochten wij onder de aan
wezige niet-leden der kring o.m. op
merken de eminente afdelings
secretaris Lukas 0., alsook Willy E., 
P.C. (propagandacommissie) die na
mens de commissie waarvan hij lid 
is, blijk kwam geven van de belang
stelling die in deze commissie leeft 
voor het doen en laten, het leven en 
streven, om niet te zeggen het vech-

AMSTERDAM KRING I. 
ten en lijden van de drie Amsterdam
se kringen der J.O.V.D. 
De als altijd actieve voorzitter van 
de eerste kring van Amsterdam, Jan 
V., nam de leiding, hierin krachtig 
ter zijde gestaan door Mej. Pleun 
M. als onze, ik mag wel zeggen be
kende, reiscommissaresse. 
De treinreis verliep zonder schokken 
en de busrit ook; het gehele gezel
schap arriveerde dan ook in blaken
de welstand te Zeist alwaar hun een 
gul onthaal wachtte. Hierna werd 
wegens het bijzonder fraaie weer tot 
een gezamenlijke boswandeling be
sloten, alleen de allerluiste kringle
den bleven op het meer dan luister
rijke terrasje van Huize Meijer ach
ter, hetgeen, middels een apparatuur 
tot het nemen van kiekjes, ten be
hoeve van het afdelingsbestuur ge
registreerd werd. Van. de poswande
ling kunnen we zeggen dat hij zeer 
goed beviel. Willy E. (P.C.) toonde 
tijdens deze wandeling een dermate 
grote belangstelling voor een D.K. 
W.-tje dat niet minder dan acht 
volwassen mensen baarde, (in het 
bos waar wij liepen) dat dit karretje 
schuchter wegliep. 
Na dit evenement werd de terugtocht 
naar Huize Meijer aanvaard waar 
wij Lukas 0. aantroffen tijdens een 
van zijn bekende "Yogi" -oefeningen. 
Later bleek hij de schoorsteen des 
Huizes te ambiëren voor het beroep 

van pilaarheilige. Deze werd hem 
direct door de heer des huizes be
reidwillig ter beschikking gesteld. 
De kringvoorzitter nam na de zeer 
geanimeerde lunch het woord en 
dankte o.m. de heer . Meijer voor de 
grif verleende gastvrijheid aan zijn 
kring en de spontane toezegging een 
voordracht te willen houden. 
Hierna gaf hij het woord aan de heer 
Meijer, die daarop een zeer interres
sante voordracht hield over "Sociale 
Voorzieningen". Een boeiend debat 
tussen de heer Meijer enerzijds en 
de heren Lukas 0. en Jan V. ander
zijds volgde hierop. Helaas moesten 
tijdens dit debat Jan B. en Tom B. 
ons gezelschap verlaten daar zij nog 
verder moesten, Luxemburg geloof 
ik. Onder het rommelen van een na
derende donderbui werd het debat 
beëindigd, en de terugtocht aanvaard. 
Een kringlid dat pas 's middags om 
drie uur kwam (hij hoorde pas die 
dag om 12 uur van de bijeenkomst) 
vroeg aan alle mensen van de groep 
zo belangstellend hoe het geweest 
was en wat er allemaal gezegd en 
gebeurd was, dat met algemene stem
men besloten werd hem het verslag te 
laten maken. Hetwelk hij U dan hier
bij aanbiedt in de overtuiging dat 
Kring I der Amsterdamse J.O.V.D. 
weer eens op een zeer geslaagde bij
eenkomst kan terugzien. 

TUYLL. 

geldig, en hij had gelijk. 
Ten slotte bleken nog velen te den
ken, dat je niet alleen het hokje van 
de candidaat moet rood maken, maar 
dat je er ook nog een kruisje açh
ter moet zetten. Dat mag niet, en 
maakt de uitgebrachte stem beslist 
ongeldig. · 
Een katholiek jongetje, een com
munistje en een p.v.d.a'er hielden 
mij gezelschap. De communist vond, 
dat je aan mensen, die niet eens 
hun biljet kunnen invullen niets hebt. 
Ik vond, dat je niets aan mensen 
hebt, die je alleén maar de keus 
willen laten tussen StaJin en Stalin. 
Wie een volgende maal voor het 
eerst naar de stembus gaat, wete, 
dat hij alleen goed stemt, wanneer 
hij maar één hokje rood maakt, en 
verder NIETS aan zijn biljet doet. 
Elke toevoeging maakt de stem ·on
herroepelijk ongeldig!! 

HET OUDSTE BEROEP. 
Een chirurg, een architect en een 
politicus waren aan het redetwisten 
over de ouderdom van elk hunner 
beroepen. 
"Het oudste beroep is het mijne", 
zei de chirurg, "want God schiep 
Eva uit een rib van Adam en ver
richtte dus een operatie." 
"Ja", zei de architect, "maar daar
vóór had Hij de wereld geschapen 
uit de chaos." 
"En wie had de chaos gemaakt?" 
riep de politicus triomfantelijk uit. 



DE DRIEMASTER 

De toestand achter het IJzeren Gordijn. 
Interview met ontvluchte Duitser. 

(Speciale berichtgeving voor ,.De Driemaster''). 
Even voor hun arrestatie door de 
West-Duitse politie heb ik nog kans 
gezien een gesprek te hebben met 
één van de vijf "Volkspolizisten", die 
kans hadde,n gezien om in de nacht 
van 20 op 21 Mei uit de Oost-zone 
te ontsnappen naar Beieren. 
Op mijn vraag, wat nu eigenlijk wel 
de "Volkspolitie" was, deelde hij mij 
mede, dat tot de officiële taak van 
de Volkspolitie behoort de Oost-zone 
te verdedigen en te beschermen tegen 
saboteurs van het volkseigendom. 

· Echter het politiële karakter gaat 
steeds meer en meer verloren. De 
Volkspolitie is geheel op militaire 
voet ingericht. 
"Dus de gehele opleiding is op de 
militaire paraatheid gericht?" 

heeft men zo iri de Oost-rone opge-
lost.'' 
,,Hoezo?'' 
"Nu, men ontslaat bij de fabriek;en 
de jonge arbeiders, en deze worden 
dan voor de keuze gesteld: Volks
politie of uitzending naar Aue." 
"Wat is Aue?" 
"Dat zijn de beruchte uraniummijnen. 
waar niet veel animo voor bestaat. 
Veel is hierover niet bekend, maar 
de geruchten zijn afschrikwekkend." 
,.Wat is de leeftijd der Volkspoli
zisten ?" · 
"Dat begint reeds bij 16 jaar. Over 
het algemeen zijn het jonge mannen 
tussen 16 en 20 jaar, maar ook oude
ren worden via de arbeidsdwang tot 
dienst geprest." 
"Ik dacht, dat men alleen bij de 
Volkspolitie kwam, als men lid is van 
de Frele Deutsche Jugend ?" 
"Er is pas een order afgekomen, dat 

in Oost-Berlijn. Bij het komen in 
West-Berlijn zullen vele leden van 
Freie Deutsche Jugend van de ge
legenheid gebruik maken om te ont
snappen, immers de meesten zijn ge
prest.." 
"Waarom tracht men niet te ont
vluchten?" 
"Dat wordt genoeg geprobeerd, maar 
wanneer men wordt gepakt, dan 
komt men terecht in het concentra
tiekamp Bautzen of Buchenwald of 
"nog verder naar het Oosten". Bo
vendien moeten de naastbestaanden 
van een gevluchte Volkspolizist alle 
medegenomen uitrustingsstukken 
tienvoudig vergoeden, en alleen al 
,het blauwe uniform-overhemd met 
de das kost 102 mark.'' 
"Verdient men nog bij de Volkspo
litie?" 

"Niet geheel en al, want minstens 
de helft van de tijd wordt besteed 
aan een politieke opleiding door 
"P.K.'s" (politieke commissarissen). 
Elke week moeten we zelfs een proef
werkje maken over het geleerde.'' 
"Men kan dus spreken over een poli
tiek leger?'' 

_ alle Volkspolizisten lid van die orga
nisatie moeten worden. Hieraan is 
niet te ontkomen, wil men niet als 
saboteur worden beschouwd.'' 

"Ja, 250 mark per maand, en daar
van moeten wij alles betalen, wat 
kleding betreft." 
"Weet U, dat men Uw komst met 
wantrouwen heeft gezien? Men ver
moedt, dat de Volkspolizlsten naar 
de West-zöne worden gezonden om 
te spionneren en onrust te verwek
ken." 

"Inderdaad. Een mijner officieren 
kwam op een dag op mij af en stelde 
mij de vraag, wijzend op mijn uit
monstering: ,.Wat ben je?", waarop 
ik antwoordde: "Een Volkspolizist". 
"Neen", was daarop het weder
woord: "Je \:!ent een lid van het 
volksdemocratische leger." En inder
daad, daar lijkt het het meeste op. 
Wij leven onder strenge milltaire 
tucht in kazernes, krijgen slechts 
zeld$n verlof en worden ongeveer 17 
uur per dag afgericht. Er bestaat 
zelfs weder een Pantserafdeling met 
Russische tanks van het type T 34 
en in Suhl is een vliegschool, waar 
voorlopig nog slechts met kleinè toe
stellen wordt gevlogen.'' 
"Bestaat er een dienstplicht ? " 
"Officieel niet. Maar men wordt toch 

- gedwongen. Het arbeidsvraagstuk 

In het tweede jaar van haar 
bestaan vindt de J.O.V.D. er 
alle aanleiding toe om, evenals 
dat gebruikelijk is in andere 
landen, zoals bv. in België, een 

. Zomerkamp voor politiek
vrijzinnige jongeren te or
ganiseren. Vóór de oorlog was 
een kamp een vast punt op 
het programma van liberaal en 
vrijzinnig- democratisch jong 
Nederland. De J.O.V.D. wil 
nu deze afgebroken traditie 
weer opnemen en, naar wij 
hopen m~t steeds toenemend 
succes, voortzetten. 

Te HOL TEN (Ov.) hebben 
wij de beschikking over een 
boerderij, die, gelegen in de 
onmiddellijke nabijheid van 
bossen, zich er uitstekend toe 
leent van hier uit excursies, 
wandelingen, fietstochten e.d. 
te ondernemen. 

Er wordt, op stro, geslapen 
in de daarvoor in orde ge
brachte schuren, terwijl het 
ook mogelijk is om eigen 
tent mee te brengen. 

"Hoe zijn de arbeidsteestanden en 
levensvoorwaarden in het algemeen?'' 
"De arbeidstijden zijn normaal, even
als het loon. Maar de prijzen liggen 
zo hoog, dat men het allernoodzake
lijkste maar ternauwernood kan be
talen. Rantsoenering bestaat ook nog 
steeds, maar vele bonnen kunnen 
niet worden gerealiseerd, omdat de 
goederen hiervoor er niet zijn.'' 
"Wat hoort men vla de radio?" 
"In het algemeen is het luisteren 
naar de radio onmogelijk, omdat 
bijna alle toestellen in beslag zijn 
genomen. En de pers is volkomen 
gelijkgeschakeld." 
"Wat denkt U van de Pinkster
demonstratie in Berlijn?" 
"Men heeft wel de Volkspolitie in 
Thüringen in alarmtoestand gebracht. 
Ik geloof echter niet, dat deze de
monstratie veel zal worden, behalve 

"Er worden inderdaad wel Volks
poUzisten naar het Westen gezonden, 
maar dan niet in uniform. Hoe dit 
geschiedt, daar weet ik echter niets 
van. Ik ben gevlucht, omdat ik nog 
familie in West-Duitsland bezit, waar 
ik onder dak kan." 
"Maar U zult hier .toch ook aan 
werk moeten trachten te komen, en 
dat zal niet medevallen met de be
staande werkloosheid.'' 
"Dat is wel mogelijk. Als ik geen 
werk kan krijgen, zal ik trachten 
te emigreren. Maar laten zij, die hier 
werkloos rondlopen inzien, dat het 
beter is nog in deze ellende te leven, 
dan te worden gedwongen naar de 
uraniummijnen te gaan of in de 
Volkspolitie te moeten leven.'' 

ZOMERKAMP 
Het kamp wordf gehouden 
van 

2 2 - 3 0 JULI a. s. 

Daar natuurlijk niet iedereen 
gedurende deze week ·vacantie 
heeft, bestaat de mogelijkheid 
een kortere periode aan het 
kamp deel te nemen. Speciaal 
de weekends komen hiervoor 
natuurlijk in aanmerking, maar 

zelfs kan men het kamp voor 
één dag meemaken. 
De KAMPPRIJS bedraagt 
f 25 -. Inschrijfgeld f 2.50 (ge
lijktijdig met de aanmelding te 
voldoen per postwissel.) 

Weekend-kosten f 4.-· 
Dagprijs f3.40. 
Het kamp staat open voor leden 
der J.O.V.D. en voor alle be
langstellenden beneden 31 jaar. 

KOMT ALLEN. 

J.O.V.D. 

lnschrijvings- formulier 

Ondergetekende------------------

geeft zich op als deelnemer(ster) aan het 

J. 0. V.D.~ Zomerkamp voor de gehele duur 
voor een weekend 

Dit formulier te zenden aan: Mej. E. LOMAN, 
per adres: v. Tuyll van Sercoskerken plein 29 1

, Amstei:dam-Z. 

WAAROM 
Overpeinzingen over 

Over mens en maatschappij. 
Het zal reeds menige J.O.V.D.'er 
overkomen zijn, dat hem door 
vrienden de vraag werd, voorge
legd: "Hoe kun jij je nu met 
hart en ziel aan de politlek 
geven?" Je voelt, dat er een 
stil verwijt in, ligt opgesloten en' 
de welgemeende raad tevens, dat 
je er maar beter aan deed niet 
zo warm te lopen voor deze 
zaak. De vraagsteller zou onbe
leefd en onkies zijn geweest, 
maar wellicht eerlijker, wanneer 
hij tegen je gezegd had: "Waarde 
vriend, ik acht jóó. een fatsoen
lijke vent; politiek is nu eenmaal 
een verre van fatsoenlijk bedrijf 
en daarom kan ik me niet voor
stellen, dat jij je ziel en je zalig
held daaraan wnt verlwpen!" 
Laten wij echter eens nagaan 
waar de fout schuilt bij de op
vatting, die aan deze vraag ten 
grondslag ligt. 

Vooropstellende, dat een redelijk 
bezit aan fatsoen bij J.C.V.D.-ers een 
uitgemaakte zaak is, doen zich twee 
aspecten aan ons voor, die de moeite 
van het beschouwen ten zeerste 
waard zijn, n.l.: "Is "Politiek" een 
onfatsoenlijk bedrijf?" en "Dient men 
volkomen op te gaan in de politiek?" 
En weer vooropstellende dat, indlen 
het eerste antwoord "ja" is, het 
tweede "nee" moet zijn, komen wij 
allereerst tot een praatje over dat 
verguisde begrip Politiek. Verguisd, 
want zo gebruikte onze vriend van 
daarnet het woord, en hij gaf daar
mee aan, dat dit een gangbare 
mening is. 
We kunnen twee oorzaken aangeven, 
die tot een verkeerd begrip van het 
woord politiek hebben geleid en wel 
de verwarring met het woord diplo
matiek en de soms mlnderwaardige 
motieven die bij politici veelal een 
rol spelen. Het misbruik van het 

KAMPLEIDING: 
Frits van Gelder · 
Lukas Oesterveld en 
Mej. Pleun Meyer. 

Daar het een echt vacantie
kamp dient te worden, zal aan 
de ontspanning alle aandacht 
worden besteed. Op ons pro
gramma staan : sport en spel, 
twee kampvuren, zwemmen, 
bonte avond, lekenspel enz. enz. 
Het ernstige zal echter niet 
worden vergeten, en dus zullen 
er enkele inleidingen worden 
gehouden. 

Als sprekers zijn genodigd : 

Mevr. A. Fortanier-de Wit, 
Drs H. A. Kortbals en Prof. 
C. W. de Vries. 

Inschrijvingen te zenden aan: 
Mej. E. Loman, per adres 
van Tuyll van Serooskerken
plein 29 1, Amsterdam-Zuid. 
In verband met de plaatsruimte wordt 
me~ verzocht zich zo spoedig mogelijk ' 
op te geven. 
De datum, waarop de inschrijving 
sluit is: 10 Juli 1950. 
N.B. De deelnemers ontvangen tijdig 
de nadere practische mededelingen. 

t 

' 
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N WIJ AAN POLITIEK? 
·ijke vraag waaromtrent nog veel misverstand bestaat. 

'woord ,.politiek" inplaats van ,.diplo
matie", is ontstellend groot en dit 
niet alleen bij de minder ontwikkelde 
massa van ons volk, maar eveneens 
bij zeer velen onder de intellectuelen, 
die menen het niet zo nauw behoeven 
te nemen met het woordgebruik, 
wanneer het maatschappelijke kwes
ties betreft, die hen maar matig 
interesseren. Wanneer men dan, spre
kende over 's mensen gedragingen in 
het maatschappelijk verkeer, begrip
pen als tact, handigh~id of gewiekst
heid wil gebruiken, haalt men in
plaats van de diplomatie (voorzover 
dit begrip althans gebruikt kan wor
den in het dagelijks leven en dan 
niet slaat op internationaal contact 
van regeringswege) de politiek voor 
de dag en gebruikt het laatste als 
een soort passe-partout. In het bij
zonder krijgt politiek dan nog het 
odium van gebruik van slinkse om
wegen en trucs, van oneerlijke ge
wiekstheid of zelfs van regelrecht 
bedrog, al of niet bedekt met een 
schijn van fatsoen; een inhoUd, die 
()Ok de diplomatie niet heeft! 
Er ligt verband tussen dezi\ ··en de 
tweede oorzaak van het wanbegrip. 
Het is in de practische politiek waar 
de juiste betekenis van dit woord -
oe kunst vl).n het mogelijke, waar het 
gaat om het besturen van de staat -
zijn toepassing vindt. Wij zijn dan 
terecht gekomen bij de politieke 
voormannen en ware het nu, dat deze 
lieden zich uitsluitend door edele 
motieven geroepen zouden voelen om 
in het politieke strijdperk te treden 
en zich hierbij zouden laten leiden 
door plichtsbetrachting, integriteit 
en verantwoordelijkheid, de strijd 
zou het karakter krijgen van een 
principiële en kernachtige discussie, 
waar slechts de belangen der. gehele 
natie behartigd - en goed behar
tigd! - zouden worden. Nu mogen 
wij niet zeggen, dat het element van 
deze voorname roeping in de heden
daagse politiek niet meer te vinden 
is. Integendeel, én niet trots consta
teren wij, dat de _liberale vertegen
woordigers lang niet het slechtste 
voorbeeld geven deze roeping te 
bezitten. 

Verbeten massa ... gevecht. 
Naarmate· echter in de massa-demo
cratie van heden groepsbelangen en 
eigenbelang, economische gebonden
heid der volksvertegenwoordigers en 
ook de meest irrationele hartstochten 
bij de volksmassa, opgewekt door 
suggestie en propaganda, hun rol 
gaan spelen, wordt de politieke strijd, 
die vroeger een elite-steekspel was, 
langzamerhand een verbeten massa
gevecht, waarin de keuze van strijd
middelen helaas vaak zonder gewe-
t-ensbezwaren geschiedt ..... . 
Dit nu moeten wij steeds scherp blij
ven zien: het is niet de politiek, die 
in wezen minderwaardig is, de waar
de hangt af van de figuren die de 
politieke strijd ·voeren en die, wan
neer zij hun morele drijfveren ver
loochenen - zo ze die tenminste 
bezitten - ter wille van persoonlijk 
of groepsbelang, de slechte naam 
aan de politiek geven. Dat dit niet 
alleen ten nadele komt van de poli
tiek als begrip, maar ook, en in de 
eerste plaats, een bedreiging vormt 
van het -gehele maatschappelijke 
!_even is een feit, waaraan in het '!Jij
zonder wij, jongeren, onze volle aan
dacht moeten schenken. Immers, hier 
kunnen wij ons losmaken van de 
technische kanten der vele problemen, 
die in de practische politiek worden 
behándeld, problemen, ten aanzien 
waarvan wij veelal de juiste detail
kennis missen. Maar staan wij aldus 

buiten de directe sfeer van het poli
tieke leven, des te betèr kunnen wij 
het politieke bedrijf als geheel naar 
zijn merites beoordelen, toetsen aan 
onze eigen inzichten in maatschap
pelijke kwesties en onze invloed ten 
goede trachten uit te oefenen. 
Tot hen, die ons verwijten dat wij ons 
met ,.Politiek" inlaten en hiermede 
schade doen aan ons geestelijk wel
zijn, zeggen wij dus: .,Zelfs als wij 
politici waren, zou ons geestelijk wel
zijn daaronder niet behoeven te lijden, 
integendeel, zonder een bewust bezit 
aan maatschappelijke idealen zouden 
wij geen politici, maar onverant
woordelijke volksmenners, dan wel 
a-sociale egoïsten zijn teneinde uit 
eerzucht of eigenbaat bij de politiek 
zijde te spinnen. Maar, vrienden, 
noemt ons geen politici, want dat 
zijn wij niet. Dat willen wij ook niet 
zijn, al interesseren wij ons in de 
beginselen, die aan de practische poli
tiek ten grondslag liggen. In wezen 

_ gaat het ons om deze beginselen, die 
een breder basis vormen dan voor de 
practische politiek alleen: n.l. even
zeer voor begrippen als democratie, 
rechtsstraat, collectivisme enzovoort. 
De vraag had dus eigenlijk moeten 
luiden: Kun je je nu wel met hart 
en ziel aan die maatschappelijke 
problemen wijden?" 

Een sociologisch probleem. 
Met deze vraag komt onmiddellijk 
het ·persoonlijk element naar voren en 
wij dienen dus na te gaan, hoe in 
wezen de verhouding tussen mens en 
maatschappij is. Dit is een sociolo
gisch probleem van de eerste orde 
en het zou voor schrijver dezes ge
makkelijk zijn nu te kunnen zeggen: 
lees eerst maar eens het boek van 
Dr P. J. Bouman: .,Sociologie, be
grippen en problemen" (uitg. Dekker 
en Van de Vegt, Nijmegen-Utrecht, 
1940) of dat van J. Bierens de Haan, 
,.Gemeenschap en Maatschappij" 
uitg. Tjeenk Willink, Haarlem, 1939) 
Welk eerste boek áls inleiding tot 
deze materie geschikt is, terwijl het 
laatste meer in het bijzonder een 
analyse geeft van de maatschappe
lijke verhoudingen en dus bij het 
onderhavige probleem van groot nut 
kan zijn. Welnu, wie het een en ander 
nader wil bestuderen mag beslist niet 
nalaten deze of dergelijke boeken ter 
hand te nemen. Ze zijn allerminst 
saè.i te noemen - hetgeen een wel
komé aanbeveling moge zijn! 
Wij zullen echter ons gesprek ver
volgen en zien in hoeverre de maat
schappelijke belangstelling ons in 
beslag dient te nemen. Dat wij die 
belangsteiling hebben staat vast en 
de plaats die ieder inneemt in het 
maatschappelijk leven brengt dit 
mee. Vanzelfsprekend is dit voor wie 
als natuurlijk aanvoelt, dat mens en 
maatschappij, louter door hun nauwe · 
relatie, rechten en plichten ten op
zichte van elkaar hebben. Meer con
creet: dat van de zijde van het ln· 
dividu geen vrijheid bedongen kan 
worden zonder_ persoonlijke verant
woordelijkheid daartegen over te 
stellen en voorts, dat van de zijde van 
de maatschappij geen offers ge
vraagd kunnen worden aan de haar 
samenstellende leden, zonder hun de 
mogelijkheid voor een menswaardig 
bestaan te bieden. Te velen echter, 
- en helaas zijn zij onder de jon
geren in al te ruime mate te vinden 
__: gaan maar liever aan hun verant• 
woordelijkheid voorbij en zijn in hun 
eisen voor persoonlijke rechten rigou-

. reuzer dan met enige redelijkheid. is 
te rechtvaardigen! Dat zij dus meer 
belangstelling aart de dag moeten 
leggen is duidelijk en tevens, dat het 

onze plicht is hen daartoe te bren
gen. 
Anders liggen deze zaken --echter, 
wanneer wij zouden menen, dat 
slechts een samenstel van maat
schappelijke waarden, zoals plicht, 
eerlijkheid, eerbied en sociále verant
woordelijkheid, het individu tot zijn 
volle ·ontplooiing kunnen brengen. 
Zeker, deze waarden, die aan de men
sen maatschappij beschouwing ten 
grondslag liggen, zijn uitermate be
langrijk en vormen een essentieel 
on.derdeel van zijn geestelijk bezit. 
Maar tenslotte is ontplooiing tot 
menselijke persoonlijkheid niet moge
lijk zonder zich andere waarden óók 
bewust te worden. Kan een maat
schappij-beschouwing slechts geba
seerd zijn op maatschappelijke waar
den, een levensbeschouwing kan dit 
niet. Het heeft geen zin de belang
rijkheid van deze waarden-groepen 
tegen elkaar af te wegen, ook niet, 
haar vanwege het betoog scherp ge
scheiden te houden. Voldoende is te 
constateren, dat, wie zich zou be
perken tot slechts de maatschappe
lijke zijde van dit vraagstuk, te kort 
zou doen aan zijn persoonlijk mens
zijn. En welke waarde hebben dan 
nog de maatschapelijke gedragingen 

wanneer zij niet doordrenkt zijn van 
het persoonlijk norm-besef waaraan 
zij hun diepste grond ontlenen? 
In antwoord op de vraag naar de 
máte van belangstelling in maat
schappelijke kwesties dient ons 
standpunt derhalve aldus te zijn: "Wij 
willen ons van· harte wijden aan de 
problemen van mens en samenleving. 
Wij doen dit uit de overtuiging, dat 
belangstelling hiervoor noodzakelijk 
is, niet alleen ter wille van de mens, 
van <,>nze persoonlijke vorming, maar 
ook terwille van de samenleving. 
Onze ziel eraan te verpanden is on
juist gesteld: het zieleleven van de 
mens en zijn persoonlijk normbesef 
liggen dieper dan deze problemen. 
Zij geven de zin aan de talloze. fa
cetten van onze geestleijke activiteit, 
waarvan het hierboven aangestipte er 
slechts één is. 
Dat onze vragensteller nu overtuigd 
is en ons standpunt zal delen, mogen 
wij niet verwachten. Wél is het mis
schien mogelijk, hem te bewegen het 
J.O.V.D.-kamp mee te maken, waar 
hij dan tevens zal ondervinden, dat 
wij, gelukkig, ook aan minder zwaar
wichtige problemen onze volle aan
dacht kunnen wijden! 

F. R. VAN GELDER. 

HET LIBERALISME. 
ZEVEN STELLINGEN. 

• Het Liberalisme in zijn verschillen-
de uitingen (staatkundig, economisch, 
cultureel) onderstelt een bepaalde 
geesteshouding tegenover de sanaen
leving, waarin wij zijn geplaatst. In 
het feit der samenleving ligt reeds 
besloten, dat d1e houding niet alleen 
geïnspireerd kan zijn door een sou
verein ,.ik", doch ten volle rekening 
moet houden met de eisen, welke 
het één-geheel zijn aan de leden stelt. 

Il 
Bewust van de betekenis onzer Wes
terse cultuur zoekt het liberalisme 
de grondslag voor zijn houding t.o.v. 
de medemens in de vrijheid der men
selijke persoonlijkheid. Het ziet daar
in de hoogste waarde, welke alle 
sociaal leven moet'- beheersen. Het 
vraagt daarotn niet alleen een er
kenning dier persoonlijkheid in ab
stracte maar het verlangt voor een 
ieder de gelegenheid tot ontplooiing 
van zijn persoonlijkheid, in de over
tuiging dat zulks de enige mogelijk
heid is voor een de vrije mens waar
dige samenleving. 

lil 
Het liberalisme verzet zich daarom 
tegen de gedachte dat de samenle
ving alleen op het beginsel der ge
lijkheid moet worden opgetrokken 
(Rousseau). Democratie is voor de 
liberaal niet de heerschappij vàn een 
meerderheid van .,gelijken", doch 
een zodanige staatsvorm, dat aan 
een ieder gelijke mogelijkheid wordt 
geboden zijn persoonlijkheid ook als 
staatsburger te beleven. 

IV 
Het liberalisme verzet. zich in wel
haast nog sterker mate tegen elke 
uiting van ·de gedachte, dat het aan 
enkelingen, ongeacht of zij vorsten, 
partijleiders of bewindvoerders 
(Burnham) zijn, gegeven is naar hun 
inzicht de maatschappelijke ontwik" 
keling te richten naar doeleinden 
die hen nu'ttig voorkomen. Het eist 
wel regeling, soms vergaande rege
ling, doch alleen om het de mens 
mogelijk te maken zijn vrijheid te 
belèven zonder het daarbij aan een 
ander onnaogelijk te maken, hetzelfde 
te doen. Het verwerpt daarentegen 
elke maatregel, welke de mens dreigt 
te maken tot werktuig van staat of 
gemeenschap. 

( ' Op 8 April sprak voor de Cen-
trale Kadergroep der J.O.V.D. 
Prof. E. H. 's JACOB over 
HET LIBERALISME. Hij deed 
dit aan de hand van een ze
vental stellingen. 
Wij zijn van oordeel, dat hier
in zó juist en zó compact de 
strekking van het liberalisme 
is weergegeven, dat wij er alle 

• aanleiding toe vonden deze 
stellingen in w{1der kring be
kendheid te geven. Prof. 's Ja
c?b's toelichting op zijn stel
Zmge~ zullen wij een volgend 
maal m ·ons blad opnemen. Wij 
raden U daarom aan deze stel
Zingen bij ~e hand te houden. 

V 
Het ~~~e~alisme steunt niet alleen op 
de vriJheid van het individu, maar het 
brengt ~ie gedac~te ook over op zijn 
natuurhJke of u1t vrij initiatief ge
spr~ten gemeenschapsvormen, zoals 
gezm, gemeente, vereniging en uit
eindelijk ook op de staat in' zijn be-
trekking tot andere staten. · 

VI 
Het liberalisme is uit zichzelf noch 
behoudend noch vooruitstrevend. Li
beralen zullen strijden voor behoud 
van bedreigde vrijheid en evenzeer 
voor herstel van verloren gegane 
~rijheid .. De geest van 1789 is altijd 
JOng; hij richt zich evenzeer tegen 
moderne socialistische dwangsyste
men als - eertijds - tegen absolute 
monarchie en gildenwezen. 

VII 
Met betrekking tot de inrichting van 
de staat verlangt het liberalisme in 
het bij~onder: 

1e. 

2e. 

Een vertegenwoordiging, welke 
de uitoefening van de staats
macht voortdurend kan contro
leren. 

Erkenning van de zelfstandige 
kracht van lagere gemeenschap
pen; ontplooiing daarvan zover 
mogelijk. 

3e. Verzekering van de individuele 
vrijheid binnen de grenzen der 
wet. 
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PARADE DER AlFDELINGEN 
DEN HAAG. 

Drs. Korthals sprak. 
In een zeer geanimeerde en flink be
zette bijeenkomst sprak Drs. H. A. 
Korthals, lid van de Tweede Kamer 
der Staten Generaal, voor de Haag
se Afdeling der J.O.V.D. over Neder
lands Buitenlandse Politiek. 
Spreker schetste de ontwikkeling van 
de gang van zaken op het ministe
rie van Buitenlandse Zaken en ver
klaarde de noodzaak van actief mee
doen van Nederland aan de inter
nationale politiek. 
Hij sprak zijn vertrouwen uit in de 
. Raad van Europa en wat betreft het 
Duitse probleem wees hij erop, dat 
de democratische leiders steun moes~ 
ten ontvangen, want dat ZIJ de 
personen zijn, die in staat zijn het 
Duitse volk op te voeden; niet op
voeding door buitenstaanders, maar 
door de goedwillende Duitsers zelf. 
De heèr Korthals sprak tevens zijn 
vertrouwen uit in de J.O.V.D. Er zijn 
zeer grote tegenstellingen in deze 
-tijden, zo zei hij. De jongeren heb
ben in de oorlog niet geschroomd voor 
hun idealen pal te staan en het is 
goed, dat er heden weer jongeren 
zijn, die voor de idealen willen vech
ten, de idealen; vrijheid, rechtvaar
digheid en het respecteren van ander
mans waarden. Indien men geen 
respect meer heeft voor de mening 
van anderen, vervalt men ertoe die 
mening uit te schakelen. en een stap 
verder ligt de dictatuur. 
De heer Korthals zeide de overtui
ging en het geloof te hebben, dat de 
goede waarden het zullen winnen. 
Dit innerlijk geloof is nodig. Als we 
.hiervoor niet werken zijn wij de 
vrijheid niet waard. Wij moeten ons 
wapenen, militair, maar ook innèr
lijk dan zullen de vrijheid, verdraag
zaamheid en de eerbied voor anderen 
het winnen. 
Na een zeer geanimeerd debat. sloot 
de voorzitter, W. G. v. HaersJ4la 
Buma de 'rergadering en betuigde zijn 
grote dankbaarheid, dat de heer 
Korthals deze avond voor de J.O.V.D. 
had willen vrijmaken. 

COEVORDEN. 
Internationale trektocht: 

De in het vorige numpter aangekon
digde oprichting van de afdeling 
Coevorden heeft een voorspoedig 
verloop gehad, gezien de geweldige 
medewerking alom in den lande van 
de J.O.V.D. 
De heer van Duinen hield op de 
laatste bijeenkomst no~ een lezing 
over de organisatie van het Atlan
tisch Pact, waarna een geanimeerd 

' debat volgde. Enkele nieuwe leden 
werden ingeschreven. 
Afgesproken werd een trektocht te 
houden door Nederland, België, Lu
xemburg en Frankrijk om dan half 
Juli een bezoek te brengen aan het 
zomerkamp van de J .. O.V.D. op de 
Holter berg. 
Het zomerkamp als einddoel van een 
internationale trektocht! Kan het 
mooier? Proficiat, Coevorden. We 
zullen de stromatrassen vast wat 
opschudden. 

LEEUWARDEN. 
Het gaat goed! 

Op 13 Mei hield de heer C. Taal voor 
de afdeling een lezing over het Li
beralisme. Hij legde er vooral de na
druk op, dat het voornaamste ideaal 
der liberalen is, de verdediging van 
de menselijke vrijheid tegen de tota'
litaire staat., een streven dat ook bij 
andere partijen wel wordt gevolgd. 
Vandaar, dat de liberale ideeën een 
veel grotere ·aanhang hebben dan de 
liberale partijen. Verder véstigde 
spreker de aandacht op de exploi
tatie van het woord progressief door 
de linkse partijen. Wij moeten pro-

gressief zijn indien de vrijheid moet 
worden veroverd, maar conservatief 
wanneer deze dreigt verloren te gaan, 
aldus spreker. 
Na de pauze informeerde één der 
aanwezigen naar het standpunt der 
liberalen i.z. dienstweigering. Inlei
der herinnerde zich hierover geen· 
artikel uit het partijprogram, maar 
meende, dat iedereen die zich door 
zijn geweten en principes daartoe 
voelde gedrongen zeker dienst mag 
weigeren. Het zal dan ter beoorde
ring van de desbetreffende autori
ceiten staan of deze bezwaren ge
grond zijn . 
De avond werd met een gezellig dans
je besloten. De opkomst was, mede 
daardoor, groter dan te voren. Daar 
zich gedurende de bijeenkomst acht 
nieuwe leden aanmeldden is de afde
ling thans plm. 30 leden sterk, dus 
een verdubbeling sinds April. 
Moge het zo voortgaan! 

KENNEMERLAND. 
Zij konden niet scheiden. 

Zaterdag, 6 Mei j:l. hield de afdeling 
weer een gezellige avond, die door 
een groot aantal belangstellenden 
werd bijgewoond. 
Mevrouw Mr. E. A. J. Scheltema
Conradi, gemeenteraadslid van Haar
lem, heeft een algemeen overzicht 
gegeven van datgene, wat er in de 
raad wordt behandeld. Zij deed dit 
op een boeiende en aantrekkelijke 
wijze, en besprak daarbij tal van 
interessante gev81llen uit haar eigen 
raadspractijk. De aanwezigen kregen 
een duidelijk overzicht van hetgeen 
hier aan problemen, zoals woning
bouw, industrialisatie, onderwijs, cul
tureel leven en volksgezondheid, werd 
gedaan. Dat deze lezing zeer veel 
vragen ontlokte, bleek wel na afloop 
hiervan. 
Na de pauze sprak de voorzitter der 
afdeling, de heer A. van Mancius, 
literair criticus, over hedendaagse 
literatuur en schetste de gemoeds
rust, welke er was tot 1914. 
Deze werd toen verstoord door de 
eerste wereldoorlog, maar de schok 
kwam eerst in 1929 door een boek 
van de Duitse schrijver Remarque, 
getiteld "Van het Westelijk front 
geen nieuws" tot uiting. Na 1929 
werden de stemmen der romanti
sche schrijvers niet meer gehoord. 
In het eerste jaar na de tweede we
reldoorlog werden er door Nederland
se auteurs hoofdzakelijk verzetsboe
ken geschreven. Spreker vroeg zich 
af, waar thans de grote romanschrij
vers zijn. Alles wordt slechts uit het 
Amerikaans vertaald. 
Ook naar aanleiding van deze lezing 
volgde een zeer geanimeerde discus
sie, waarna tenslotte tot het luch
tige gedeelte van het programma, 
nl. het dansen, werd overgegaan. 
Er waren mooie boeken als prijzen 
beseflikbaar gesteld o.a. voor hen, 
die zich als het beste danspaar ont
popten. Ook werd de stemming, die 
toch al prima was, nog verhoogd 
door diverse spelen. Toen om ± 1 
uur dan ook het einde werd aange
kondigd, betekende dit voor velen 
een teleurstelling, dus wel een bewijs 
dat deze avond in alle opzichten 
geslaagd mag heten. 

AMSTERDAM. 
Geen sprekers, geen debatten. 

In Mei organiseerde de afdeling een 
van haar (zeldzan:te) feestavonden. 
Geen sprekers ditmaal, en geen de
batten. Er was een bont programma 
samengesteld, en de medewerkers 
hadden alle eer van hun werk. Piano
soli en zang werden afgewisseld door 
enkele films (o.a. General elec
tions), welwillend door de British 
Council ter beschikking gesteld. Voor 
de eerste maal werd hier ook de 

film vertoond, die door de afdelings
voorzitter, Hans van Raalte, is op
genomen op het weekend te Vier
houten, en gedurende de Centrale 
Kaderbijeenkomst te Amersfoort. 
Neemt men overbelichting en zwar
te vlekken niet ál te serieus, dan 
vallen verscheidene J.O.V.D.-persoon
lijkheden goed te herkennen. Het stuk 
over de Vierhouten-conferentie is bij
zonder aardig, en wij voorzien dat 
Hans binnenkort een tournée langs 
de afdelingen zal moeten maken. 
Een muzikaal trio besloot met "Hap
py days", een programma'tje van 
populaire songs, het officiële gedeelte 
der avond. Tot 12 uur bleef men nog 
gezellig bijeen, om de dansvloer te 
keuren. 
Op het Juni-programma staan een 
debatavond over Christendom en Hu
manisme. Inleiders zijn Ds. de Jonge 
en Dr. Noordenbos. 
De heer Bierens de Haan zal deze 
maand zijn nieuwe filosophie nog
maals komen toelichten. 
VLAARDINGEN. 

Prettige waslijst. 
Hoe ging het de laatste maanden in 
Vlaardingen ? De secretaresse der 
afdeling heeft het ons uitvoerig ver
teld, en wij hoperi er iets van ont
houden te hebben. Daar gaat-ie: 
Op 21 Maart sprak de heer de Jong 
over "Thorbecke". Enige Haagse be
stuursleden luisterden met hun aan
wezigheid de bijeenkomst op. Op 23 
Maart ging men met een .10-tal le
den naar Rotterdam, waar de heer 
Oud sprak voor de JO.V.D. aldaar. 
Op 31 Maart was het de beurt van 
de heer Goossens om te spreken over 
Buitenlandse Politiek. Drie nieuwe 
leden, ondanks enkele "concentratie
pauze's" des sprekers. 
Enkele weken later was het de afde
lingsvoorzitter, die de aandacht op 
zich vestigde. Hij trad in het "ver
lovings-bootje" en gaf in "De Schuil
hoek" een prima receptie. Dezelfde 
voorzitter sprak enkele dagen daar
na over Liberalisme, het onderwerp 
dat in de Centrale Kadergroep aan 
de orde was geweest. 
Toen een lezing over "Afrika", met 
gekleurde geluidsfilms. Een prettige 
afwisseling in het nogal "politieke
rige" programma. 
Enkele Vlaardingse leden waren aan
wezig op de eerste vergadering van 
de afdeling Dordrecht, en gingen 
daarmee een weddenschap (om siga
retten) aan: vóór begin Juni 50 leden. 
We kunnen U nog niet berichten, wie 

ae strootjes in de wacht heeft re
sleept. 
0 ja, we moeten nog zeggen, dat 
over Afrika gesproken werd door de· 
heer Den Bakker. Er waren toen 
enkele Rotterdammers aanwezig, die· 
zich aanbevolen hielden voor de vol
gende keren, bij gebrek aan bijeen
komsten in de Maasstad. Toch ver
duveld zielig (aldus onze zegs
vrouwe). 
Half Mei werd in de Schuilhoek een 
praatavond vol gedebateerd. 
30 Mei was het ·de Amerikaanse 
jongeman Bill Smith, die het een en. 
ander kwam vertellen over het leven 
van de jongeren in de U.S .. A. (God's. 
own country). 
In Juni komt er nog een enkele ver
gadering...... en dan...... dicht de 
boel - zomerkamp - tot Septem
ber geen bijeenkomsten meer. 
Hè, hè was dat even een opsomming. 
Daar gaan we eerst een kop thee op. 
drinken, en een sigaret (niet van die 
weddenschap) hebben we er ook wel 
mee verdiend. 
Maar 't gaat best in Vlaardingen. 
Dat blijkt uit alles. Hoil.e zo! (zeg
gen de mariniers) . 

. DORDRECHT. 
Groei door Meiregen. 

'oe tweede bijeenkomst van de nog 
jonge afdeling is uitstekend geslaagd. 
We beginnen te geloven, dat de wed
denschap met Vlaardingen, gewonnen 
zal worden. Want niet minder dan 
15 nieuwe leden werden er geboekt, 
zodat het ledental nu bijna de 30 
heeft bereikt. Ziehier wat de secre
taresse zegt over de vergadering: 
"Op onze avond van Donderdag 25· 
Mei waren 15 mensen komen opda
gen. Het was om te beginnen een 
natte jassen-parade, want het regen
de om acht uur met bakken uit de 
hemel. Uit Sliedrecht kwamen er nog 
twee enthousiastelingen op de flets 
die meteen wel door de wringer te· 
halen waren. Maar alles werd ruim
schoots vergoed door een goede le
zing van de heer Hazelaar en het 
werd een zeer geslaagde avond." 
De volgende bijeenkomst zal half Juni 
plaatsvinden. 
Wij wensen de afdeling Dordrecht 
toe, dat zij op dezelfde weg mag 
blijven voortgaan. Dan heeft de J.O. 
V.D. spoedig een district Dordrecht. 

Het Secretariaat der J.O.V.D., tevens 
redactie-secretariaat, is gevestigd te 
Amsterdam-Z., Van TuyJI van Seraos
kerkenplein 29 1• 

OOI< .JI, behoort tot de jonqeren van 
NrDtRLAND #. . 

OOK JIJ moet je een Toekomst bouwen. 
&~ steen voor steen. Zeker, k'oninqVod~l 
-~ i~ popolai~.et1 de film is inte;eSSant,__, 
, W mdar er ZIJn 1109 ólndere proolemen . 
AMtRff<A~~ schermt met· de WJferstofbom 

__1.... en ~OSIA~D verlxifqJ- z.icJ, adrlet- her 
, - • TJ:z:eten qordYn en daartussen ziff~n 
~==•r wu. 

ZO BEGINT 
de n1euwe J .O.V. D.- folder, 
die door de afdelingen, ter ondersteuning 

van hun propaganda, in ruime mate bij het 
alg. secretariaat kan worden aangevraagd. 
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N.V. Oliefabrieken I N.V. Ned. Caoutchouc- en 

I Gutta.Perchafabriek 

I voorheen Bakker & Zoon 
T. DUYVIS Jz. 

Koog aan de Zaan 

• 
Plantaardige oliën 

• 
Slaolie 

I RIDDERKERK 

I 
~ 

I 
~ 

"' j 5echnische • 
Salata 

"' I Jlubberariikelen • 
Chocoladepasta 

H. ten Cate Hzn. & Co. 
N.V. 

ALMELO 

Katoenen- en Kunstzijden manufacturen 

Er 
zijn vele 

soorten tarwe
griesmeel. De beste 

is verpakt door een der groot
ste meelfabrieken van Nederland: 

Wessanen. Een oude naam, 
die een uitstekend product 

garandeert. 

Cacao & Chocoladyfabrieken 

PETTE 
WORMERVEER 

Fabrikanten van 

' 

chocolade, suikerwerken, cacao, 
bonbons, hagelkorrels. 

Onthjtkotk 

• 
"Buch11it... 

VERKADE HANDHAAFT KWALITEIT 

n 

·-----~~:f~ 
=~:::: 
~~ 
~; 
-~-_,_. ---

Ik eet er vel vijf ••• 
Ja, als er maar heerlijke Stroja chocoladevlokken op 
de boterham zijn, dan is het bord leeg voordat U 
er erg in hebt. 
Stroja vlokken worden bereid uit pure chocolade, 
zijn voedzaam en gezond. 
Geef Uw kinderen Stroja op dé bóterham , . . ze 
vinden het een tractatie. Neem zelf ook een boterham 
met Stroja chocoladevlokken ! 
Prijs per 'Carton 80 ct. 

KONINKLIJKE CACAO, EN 'C+iOCOLADE FABRIEKEN 
DE ERVE 1-1 06. JONG A'1. 1790 

WORMERVEER 

DE ECONOMISCHE VLOERBEDEKKING 
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: N.V. BOELE's : 
• • • • • • • • 

Scheepswerven en Machinefabriek 
BOLNES 

Nieuwhouw en reparatie 

• • • • • • • • • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Machinefabriek en 
Scheepswerf 

van 

P. SMIT Jr. N.V. 
ROTTERDAM 

r 
"""" L. SMIT & ZOON 

Á 
KINDERDIJK 

voor 

BAGGER MATERIEEL, ZEESLEEP ~ 
BOTEN, ALG. SCHEEPSBOUW 

"' 

DE ROTTERDAMSCHE 
DROOGDOK MIJ. N.V. 

STAALCONSTRUCTIES 

ANNO 18~3 

SPOORWEGMATERIAAL 

~---------------

BLOEMENDAAL 
& LAAN N.V • 
WORMERVEER 

Rijst, Havermout, 
Rijstvlokken, 
Mais-flakes 

• 
C.V. OLIEFABRIEKEN 

I 
"DE TOEKOMST~' 

1

- WORMERVEER 

Veevoeders, 
Technische oliën 
, "Smaragd" Slaolie 

BOSM.AN 
.... •• ~.V~. '•------ ~-----~ 

' . 
.. , 

CONSTRUCTIE-WERKPLAATS 
MACHINEFABRIEK 
ROTTERDAM - BRIELSELUN 45 

Telefoon 72525 (3 lijoen) 
Na 6 uur Barendrecht 492 

SPECIALITEIT 
VLIEGTUIGONDERDELEN • HULP· 
WERKTUIGENVOOR LUCHTVAART· 
ROESTVRIJ STALEN UITLAATPIJPEN· 
LICHTMETAALWERKEN, ENZ. ENZ. 

(SMIT 
SLIKKERVEER) 

ELECTRISCHE 
MACHINES 

N.V. 
Machinefabriek 
IJZER-, STAAL- EN 

' METAALGIETERIJ 

I 

v.h. Bakker & Co. 
RIDDERKERK 

I N.V~ SCHEEPSWERVEN 

I . "PIET HEIN" 
voorheen 

FIRMA W. SCHRAM &ZONEN 

• 
WERVEN TE BOLNES 

EN PAPENDRECHT 

Twee dwarshellingen, elk 11 5 mtr. 
lang. Overdekt droogdok 11 6x30 

•meter, geschikt voor het zwaarste 
materiaal. 

T alefoonnummers Rotterdam 
71354. Dordrecht 3774 
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MAANDORGAAN 

JAGO 
SHAWLS 
voor dames 

en heren 

VAN DE JONGEREN ORGANISATIE VRIJHEIQ>EN· DEMOCqATIE 
1, •• 

J(orea gaat ook óns niet Voorbij 
Een kanttekening bij de strijd in . .,t V err,e Oosten 

De onbezorgdheid, die het kenmerk is van de 
naderende vacantietijd, is plotseling min of meer 
verduisterd door de ernstige gebeurtenissen, die 
zich op het ogenblik op Korea afspelen. 
Wij schrijven: "min of meer". Het is in dit ver
band wel merkwaardig te moeten constateren, 
dat onze generatie niet meer in die mate door 
soortgelijke internationale verwikkelingen wordt 
verontrust, als de voorgaande. 
Wij zijn op dit gebied wel het een en ander 
gewend. De tweede wereldoorlog - en nog meer 
de ontwikkeling na zijn beëindiging - hebben 
vele van onze illusies stuk geslagen. De jeugd 
van thans leeft meer dan ooit in het ongewisse 
en wordt gedwongen te leven van de ene dag l.n 
de andere. Dit hoeft geenszins op oppervlakkig
heid of onverschilligheid te duiden. Integendeel! 
Het is tot een levensfilosofie geworden, die de 
waarde van het "carpe diem" op een wel zeer 
bijzondere wijze duidelijk maakt. 

De feiten 
Korea staat in brand! Zo heet' hét althans. 

Maar in feite is Korea het tastbare wrijvings
punt geworden waar de belangen van West en 
Oost elkaar raken. De betekenis van de strijd -op 
Korea gaat verre uit boven die van de schermut
selingen tussen Noord- en Zuid-Koreanen. 
In wezen is het de eerste krachtmeting op de 
degen tussen de Westerse beschaving belichaamd 
in het democratische staatsbestel en het Oosterse 
barbarendom, dat gekenmerkt wordt door dic
tatuur en slavernij. Daarom is de strijd op Korea 
zo belangrijk en daarom ook hangt van haar 
uiteindelijke beslissing zo veel af. 
Zeker, het gevechtsterrein is nog ver van Europa 
verwijderd. Wij kunnen dus, gelijk de struis
vogels, onze kop rustig in het zand steken. Een 
dergelijke daad is echter even kortzichtig als 
dom. Immers, het zal een ieder duidelijk moeten 
worden - afgezien van het feit of hem dit aan
genaam is of niet- dat op Korea de teerling is 
geworpen. ) 
De controverse tussen twee/ stelsels, dat van 
vrijheid en democratie enerzijds en van dicta
tuur en slavernij anderzijds, is feller dan ooit 
na de tweede wereldoorlog aan de dag getreden. 
Meer dan ooit is thans de wereld in twee kam
pen verdeeld. De keuze - ook in ons land -
is beperkt. 
Het gaat om vóór of tegen. Vóór de handhaving 
van de rechten van een waarlijk vrije mens, of 
tegen. Vóór de vrijheid in woord en geschrift, of 
tegen. Vóór de ontplooiing van het eigen initia
tief en de eigen capaciteiten en gaven, of tegen. 

BUSSINK 
DEVENTER I{OEI{ 

pikante, fijne 
kruiden8maak 

Het is niet alleen geworden eei:t politieke keuze, 
maar tot een van een nog veel belangrijker orde, 
n.l. een keuze in onze levenshouding. 

Een niel:tw appél 
Er zijn ongetwijfeld reeds vele gebeurtenissen 

na de tweede wereldoorlog in ons jonge bestaan 
geweest, die in dit verband aan oils verantwoor
delijkheidsgevoel hebben geappelleerd, doch in 
scherpte en felheid hebben zij steeds bij de ge
beurtenissen op Korea ten achter gestaan. 
Korea klinkt plotseling als een luid waarschu
wingssignaal. Meer dan ooit wordt het 01is dui
delijk, dat wij in onze persoonlijke levenshou
ding een keuze zullen moeten maken. Vóór of 
tegen! Niet langE)r ebt het leven kalm aa,n ons 
voorbjj. De storm - de lang verwachte - is 
opgestoken en het gaat er thans om, of zich te 
laten meesleuren, of zich te beveiHft!n voor het 
enorm_ geweld. · · · 

{ 
ZOMERKAMP J.O.V.D. 

22-30 Juli te Holten 

Het aantal inschryvingen stqgt met de dag. Uit 
Amsterdam gaven zich reeds 10 deelnemers op, 
uit AmerSfOOrt 5, Den Haag 6, enz. 
Waar blijven de inschrijvingen uit: b.v. Kennemer
land, Zeist, Arnhem, Coevorden, Bussum, Hoekse 
Waard? Het kan nog! 

--~----------------J 
Zeker, ook in deze tijd zijn er pessimisten en/of 
onverschilligen, die de gebeurtenissen van de 
jongste dagen onverantwoordelijk zorgeloos 
voorbijgaan door de vraag te stellen, wat ons 
kleine land in dit woelige internationaal ge
beuren eigenlijk vermag. Wij zijn klein en on
betekenend, zo redeneren zij en niet in staat de 
vloedgolf, zo deze onze grenzen ooit mocht be
reiken, te stuiten. Dit is een defaitistische rede
nering, die laf en onjuist is.- Onjuist op histori
sche gronden. 
Zijn zij, die aldus redeneren dan vergeten, welk 
een onschatbare waarde de strijd heeft gehad die 
ons volk op eigen bodem - vóór de tweede 
wereldoorlog uitbrak - heeft gévoerd tegen de 
dictatoriale gedachte? Was die strijd destijds 
niet gestreden, dan zou het verzet in ons land 
tijdens , de Duitse bezetting niet van zulk een 
enorme betekenis zijn geweest. 
Ook vóór en tijdens de tweede wereldoorlog 
ging het er om de geest van ons volk voor ver
giftiging te behoeden. Dit is gelukt en ware dit 
niet zo, dan zou ons volk er rampzalig aan toe 
geweest zijn. 

Geestelijke weerstand 
Het voor of tegen is in de eerste plaats een 
kwestie van geestelijke weerstand. Een geeste
lijke weerstand, die sterker is dan welk wapen
geweld dan ook. Nogmaals, het verloop van de 
tweede wereldoorlog moge in dit verband wor
den aangehouden om het te bewijzen. 
Indien de beschaafde democratische wereld niet 
mede in geestelijk opzicht weerstand had gebo-

den en zich vroegtijdig had laten vergiftigen 
door de dictatoriale gedachte, welnu het zou er· 
voor ons jongeren somber, heel somber hebben 
uitgezien. 
De geschiedenis herhaalt zich. Ook thans geldt 
het, geestelijk sterk te staan en ook in eigen 
land waar dit mogelijk is, in geestelijk opzicht 
de vrijheid te verdedigen. Het gaat niet aan, bij 
dit alles afzijdig te blijven. Voor onze geestelijke 
vrijheid zal moeten worden gevochten en ge
offerd. Gevochten in eerste instantie met de 
geestelijke wapenen. Daarom zal een keuze 
moeten worden gedaan. 
Het wapengeweld is nog ver en naar het zich 
laat aanzien, zal het nog ver van ons verwijderd 
blijven. Maar dit hangt mede af van onze eigen 
activiteit. Indien wij in ons eigen land meewer
ken ons volk te behoeden voor een verkeerde 
geestelijke beïnvloeding en indien dit eveneens 
în de ons om-ringende landen in West-Europa 
geschiedt, zal het gevaar voor oorlog tot een 
minimum beperkt blijven. Maar er mag dan ook 
geen enkele schakel in de ketting een zwakke 
plek vertonen. Laat ons er dus voor zorgen, dat 
onze schakel in het West-Europese verband 
hecht en sterk is. 
Laten wij breken met lauwheid of onverschil
ligheid en laten wij de gedachte van de demo
cratie uitdragen in het eigen volk waar dit maar 
enigszins mogelijk is, hetzij in de maatschappe
lijke werkkring, hetzij binnen de muren van 
welk onderwijsinstituut dan ook. 

Onze taak 
Dit is de les van Korea. Zij is inderdaad alar
merend, niet in die zin dat wij onmiddellijk het 
ergste hebben te vrezen, maar wel dat wij moe
ten breken met lauwheid, onverschilligheid of 
"neutraliteit" als het er om gaat de democratie 
als beginsel en levenshouding te verdedigen en 
uit te dragen. 
Een persoonlijk gesprek met een medejongere 
kan in dit verband vaak wonderen verrichten. 
Laten wij ons bewust zijn van onze kracht en 
laat het besef tot ons doordringen, dat wij zelfs 
bij internationale verwikkelingen niet machte
loos staan, doch dat wij haar in positieve zin 
gunstig kunnen beïnvloeden. 
Opdat men de gebeurtenissen op Korea op de 
juiste waarde schatte en het besef baanbreke, 
dat er ook in dit opzicht nog vele factoren zijn 
die zich niet buiten onze wil om openbaren, 
doch die wij zelf een vorm kunnen geven. 

'' . G.St. 
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HET LIBERALISME 
Als men over het liberalisme moet 
gaan spreken, wordt men genood
zaakt zijn gedachten te systemati
seren. Er zijn n.l. vele aspecten van 
het liberalisme: het staatkundige, 
het economische, het culturele etc. 
Men moet voor al deze aspecten 
allereerst het algemene uitgangs
punt, het grondbeginsel, een axioma 
vinden. Men heeft een geesteshou
ding nodig tegenover alles in het 
sociale leven. 
De moderne opvatting over mens en 
maatschappij verschilt essentieel van 
de 18e eeuwse; zij ziet de mens als 
een wezen, dat zonder maatschappij 
niet denkbaar is. Deze maatschappij 
betekent voor hem: orde, regels en 
gezag en al kunnen wij erover dis
cussiëren hoe de regels moeten zijn, 
dàt ze er moeten zijn, staat vast. In 
zijn innerlijk leven, houdt de mens 
zich onder alle omstandigheden aan 
bepaalde, de hoogste, normen. Dit 
geldt evenzeer wanneer hij zich op 
politiek terrein begeeft en het is 
dan ook niet over deze zaken, die 
op het hoogste niveau liggen, dat de 
politieke discussie gaat, maar over 
het meer of minder wenselijke van 
bepaalde maatregelen in het kader 
van de gehele samenleving. -

De onaantastbaarheid van zijn hoog
ste normen voorondJi!rstelt bij de 
mens een innerlijke vrijheid, een 
vrijheid van geweten. Zou men hun 
deze vrijheid ontnemen, dan kwam 
men onherroepelijk in conflict met 
de diepste grondslagen van zijri 
mens-zijn. Problemen van vrije me~ 
ningsuiting, vrijheid van godsdienst 
etc. zijn dan ook geen vraagstukken 
van maatschappelijke organisatie, 
maat staan daarboven en zijn inhae
rent aan de conditie van persoon
lijke vrijheid in de samenwerking. 
Kernvraag voor het liberalisme is 
nu: vanuit welk uitgangspunt moet 
de maatschappij worden georgani
seerd? Tegenover de socialistische 
opva~ting dat de Staat, van bovenaf, 
vanuit zijn economisch beginsel, het 
gehele leven richt, stelt het libera
lisme het principe van de vrije 
markt. Leiding van bovenaf kan 
men ook op hoger niveau zoeken: 
dan aanvaardt men dat God's wil 
zich over het gehele maatschappe
lijke leven uitstrekt, zoals b.v. tot 
uiting komt bij de Mozaïsche wet
geving bij de Joden ofwel, minder 
ver gaand uiteraard, bij de A.R. 
Ook langs deze weg kan men dus 
komen tot zekere opgelegde rege
lingen voor het sociale leven. Hier
tegenover stelt het liberalisme, dat 
,alles van binnen uit de mens en de 
maatschappij moet komen, hetgeen 
vroeger veelal rationalistisch werd 
verklaard via de figuur van de 
homo-economicus. Dat het gevaar 
bij een staatsleiding-van-boven-af, 
dat de gehele maatschappij de dupe 
kan worden van de fouten van één 
man, kan worden verzacht doordat · 
in een vrije maatschappij ieder's 
fouten minder vèr strekkende con
sequenties hebben, is een andere 
verklaring. 
Persoonlijke vrijHeid is echter vol
gens ons het voornaamste uitgangs
punt voor de regeling van het maat
schappelijk leven. 

Het nastreven van de vrijheid zon
der meer brengt ons echter in con
flict met de gelijkheid, een van de 
grondproblemen van de democratie, 
zich uitend o.m. in het vraagstuk 
van loon naar behoefte of loon naar 
verdienste. Wij zien hieruit direct, 
dat er verschillende gelijkheden zijn 

en de vraag dringt zich op naar wat 
voor gelijkheid wij streven. Het is 
geen onrecht dat er van nature on
gelijkheid bij de mensen bestaat. 
Wel kan men uitgaan van het feit, 
dat wij allen mensen zijn en als 
grondslag nemen, dat ieder de kans 
moet hebben zich als mens te ont
plooien. Bij het democratische meer
derheidsbeginsel is de ongelijkheid 
weliswaar het min;st groot, maar 
toch niet zonder gevaar: 
Zie b.v. de Franse revolutie, waar 
bij meerderheid van stemmen een 
staatsgodsdienst werd vastgesteld. 
Democratie is dus niet alleen rege-

De vorige maand plaatsten wij 
een zevental stellingen over 
Het Liberalisme. Hiernaast ge
ven wij nu de toelichting op 
deze stellingen, zoals die door 
Prof. E. H. 's Jacob in een 
inleiding op 8 April j.l. voor 
de Centrale Kadergroep der 
J.O.V.D. werd gegeven. 
Voor eventuele opmerkingen 
uit de lezerskring betreffende 
de stellingen en deze toelich
ting hou~ de redactie zich 
van harte aanbevolen. 

ren bij meerderheid van stemmen, 
maar een regeringsvorm, waarbij 
door de staat de burgers de moge
lijkheid wordt gegeven persoonlijk 
vrij te zijn. 

Erger dan de absolute macht der 
meerderheid is die der minderheid, 
waarbij enkelingen een (staats)doel 
stellen en anderen gebruiken om 
dit doel te verwezenlijken zoals b.v. 
geïllustreerd werd door de absolute 
macht van een monarch. Ook kan 
de absolute macht worden uitge
oefend door "bewindvoerders", een 
gevaar van deze tijd. 
Lees b.v. hierover James Burnham 
"Managerial Revolution" (Ned. ver
taling "Machtsvorming der Bewind
voerders"). 
In het socialistische verwijt, dat on
dernemers tegenover arbeiders mis
bruik hebben gemaakt van hun 
macht schuilt inderdaad veel waar
heid. Dit mag echter geen argument 
tegen het liberale systeem als zo
danig zijn, maar het wijst op een 
fout van dit systeem. Men heeft de 
economische macht niet voldoende 
onderkend en dient beter tegen 
machtsmisbruik te waken, hetgeen 
vanzelfsprekend een groot aantal 
regels vergt. · 
Er is echter een groot verschil tus
sen het stellen van zulke regels en 
een van boven geordende economie. 
Dit is aardig te illustreren aan het 
volgende voorbeeld. 
Er zijn mensen die er een genoegen 
in vinden auto te rijden. Wan~eer 
men hen aanbiedt in een autobus te 
stappen en vervolgens langs een be
paalde route de rit te maken, dan 
smaken zij dat genoegen allerminst. 
Zij willen zelf het gaspedaal bedie
nen, zelf' sturen, zelf de route be
palen, waarlangs zij van de ene 
plaats naar de andere komen. Zij 
aanvaarden lllet als natuurlijk, dat 
er verkeersregels zijn. Oorspronke
lijk waren er niet zó veel. Hoe druk-

. ker ·het verkeer echter werd, des te 
meer regels wáren er nodig: men 
kreeg ook stopborden, éénrichtings
verkeer enz. Ondanks dit alles blijft 
de automobilist toch vrij in de keus 
van z'n route, het tijdstip van ver
trek enz. Ondanks al die regels is 
het auto-rijden toch niet een me
chanisch voortbewegen van het ene 
punt naar het andere zonder dat 

(Toelichting op het zeven
tal stellingen) 

men zelf enige invloed op tempo, 
route en dergelijke kan uitoefenen, 
zoals bij het autobus-rijden het ge
val is. 
Zó staat het ook met de wetgevers. 
Een aantal regels moeten zij stellen, 
opdat de orde bewaard kan blijven. 
Maar overigens moet de mens, ook 
al gaat de regeling soms zéér ver, 
vrij blijven en niet het werktuig 
worden van de regelende staat of 
gemeenschap. De regelingen moeten 
het den mens mogelijk maken om 
zijn vrijheid te beleven zonder dat 
hij daarbij een andere belemmert 
hetzelfde te doen. 
In stelling V is tot uitdrukking ge
bracht dat, ofschoon de mens ener
zijds, naast zijn individueel bestaan, 
in een staatsgemeenschap leeft, hij 
anderzijds met meerdere gemeen
schappen te maken heeft. Elk van 
deze gemeenschappen - gezin, ver
eniging, gemeente, beroepsorganisa
tie - enz. zou men zich als een 
cirkel kunnen voorstellen, terwijl 
de mens dan een punt binnen ieder 
van die cirkels is. 
Deze cirkels kunnen verschillend 
van omvang en ligging zijn: zij allen 
vallen weer binnen de grote cirkel 
welke dan de staatsgemeenschap 
voorstelt. . 
De staat moet deze lagere gemeen
schappen erkennen en eerbiedigen. 
Het zijn niet alleen maar hulpmid
delen ten behoeve van de staat ten 
dienste van zijn organisatie, maar 
het zijn ook en vooral kringen die 
aan de behoefte voldoen. 
's Mensen vrijheid speelt in elk van 
die cirkels haar rol; zij kan alleen 
tot ontplooiïng komen, wanneer aan 
elk van die kringen de mogelijkheid 
van eigen activiteit wordt gelaten 
binnen de grenzen welke de grotere 

· kring weer stelt. Het zijn sferen die 
van binnen uit worden geactiveerd. 
Dit geldt bij de decentralisatie, 
waartoe ook de opbouw van de pu
bliekrechtelijke bedrijfsorganisatie 
behoort als b.v. bij het West-Euro
pees federalisme. 
Bij dit laatste is het dan ook onge
wenst wanneer centraal wordt vast
gesteld wat uit utiliteitsoogpunt aan 
de afzonderlijke naties kan worden 
overgelaten: hier is een opbouw van 
onderen af geboden. 
De natie, de nationale zelfstandig
heid, is iets levends, niet alleen 
maar een administratief begrip of 
een stukje verouderd particularis
me, waar maar eens een eind aan 
gemaakt moet worden door een 
Raad van Europa. 

Uitgaande van het beginsel van de 
vrije ontwikkeling der menselijke 
persoonlijkheid als regulateur voor 
het sociale leven, uitgaande van het 
beginsel van de vrijheid, moet men 
niet verwachten, dat men automa
tisch antwoord krijgt op de vraag 
of b.v. de spoorwegen particulier of 
door de Staat geëxploiteerd moeten 
worden of hoe men tegenover een 
bepaald stuk sociale wetgeving 
staat. 
Het beginsel is alleen het kompas, 
dat ons telkens de weg wijst. Daar
om zijn de liberalen nu eens pro
gressief dan weer conservatief; de 
feitelijke omstandigheden en ver
houdingen bepalen of onze koers die 
vast is, op een bepaald ogenblik 
conservatief genoemd wordt. 
Een liberaal is· b.v. conservatief, 
wanneer de vrijheid die hij voor
staat, bedreigd wordt; daarentegen 
zeer progressief wanneer hij die
zelfde vrijheid als deze verloren is 
gegaan, poogt te herwinnen. 

Bestaat er principieel conflict tussen 
mens en Staat? 
Zonder staat kunnen wij niet. Wij 
moeten echter de staat een zodanige 
vorm geven, dat deze de vrijheid 
waarborgt. Als de liberale geduchte 
zich begint te ontwikkelen, worden 
er grenzen gesteld aan de macht van 
de staat. In de staat wordt dan een 
evenwicht tot stand gebracht tussen 
de koning en het parlement. Het 
idee van scheiding van macht (Mon
tesquieu, John Locke) is de grond
slag. Binnen de staat moet er zijn 
een "balance of power", moeten er 
zijn remmen en tegenwichten. 
Hoe staat het thans met de schei
ding van machten? 
In de loop der geschiedenis kreeg 
de volksvertegenwoordiging steeds 
breder basis, steeds groter macht. 
Het parlement werd de bron van 
recht en tevens de bron van macht. 
In de moderne tijd ziet men de 
ontwikkeling echter anders lopen. 
Een moderne wetgeving is inder
daad geen parlementair werk meer 
(vgl. bv. de technische factor in de 
deviezenwet) en het deskundigen
werk wordt hoe langer hoe omvang
rijker. 
De deskundigen vormen evenwel 
weer een soort oncontroleerbare 
macht. Hier is het evenwicht, dat 
door de parlementaire controle ge
waarborgd moet worden, bezig ver
loren te gaan. Van liberale zijde 
zoekt men daarom naar· nieuwe vor
men, die de waarborgen geven voor 
de individuele vrijheid bij het hui
dige stelsel. Men denkt dan aan de 
mogelijkheid om enerzijds in de 
staat het element van deskundigheid 
te organiseren, niet alleen in de 
vorm van ambtenàren, maar ook in 
de vorm van belangengroepen en 
deze deskundigen de wetgeving voor 
te laten bereiden (ev. ook ten dele 
uit te laten voeren). 
De Staten Generaal hebben dan 
anderzijds toe te zien, dat de vrij
heden van de burgers gehandhaafd 
blijven. Zij moeten steeds in laatste 
instantie bepalen of het ontwerp 
kracht van wet krijgt. Lichamen als 
de "Stichting van de Arbeid", 
"Stichting van de Landbouw", zijn 
voorbeelden van deskundigen-colle
ges; die wetten kunnen voorbereiden 
en/of ontwerpen. De Staten-Gene
raal moeten dan het technische ont
werp controleren op voldoende 
rechtszekerheid, behoud van vrijhe
den der burgers enz. Dan krijgt men 
weer de all-round politici in het 
parlement, waar momenteel een te
kort aan schijnt te zijn. Een derge
lijk systeem geeft herstel van even
wicht tussen het volk aan de ene 
kant, regering en administratie aan 
de andere kant. 
Decentralisatie is een middel bij uit
stek om de vrijheid van de lagere 
organisaties te waarborgen, hetgeen 
steeds een zekere financiële zelf
standigheid met zich mee brengt. 
Ten aanzien van de rechten van de 
burgers in de staat, de rechtsstaat 
en de staatkundige grondrechten 
moeten er waarborgen in de wet 
worden gesteld, hoewel dit vaak 
zeer moeilijk is (b.v. bij vraagstuk
ken van onteigening, vrijheid van 
godsdienst of vrijheid van druk
pers). Rechtszekerheid, bij al die 
gevallen waarin men met de admi
nistratie te maken heeft, is van het 
grootste belang. Er moeten derhalve 
duidelijke regels zijn, waaraan de 
administratie zich heeft te houden 
en bovendien moeten deze regels 
duidelijk betrekking hebben op het 
doel, waarvoor men ze opstelt. Lig
gen in oude stukken administratieve 
wetgeving deze waarborgen behoor
lijk vast, bij de nieuwere is men 
helaas veel minder precies geweest. 



AMBON 
Met een bloedend hart zien wij de 
Alnbonnezen vechten voor huh 
eigen levenssfeer. _Hoe graag zouden 
wij deze flinke en dappere mensen 
willen bijstaan in hun strijd tegen 
de kwaadaardige imperialisten uit 
Djokja. 
De mens is geroepen in vrijheid te 
leven. Dit is onze overtuiging. Het 
is ook onze mening, dat deze vrij
heid aan een ieder toekomt. In het 
bijzonder hebben diegenen recht in 
vrijheid te leven, die bereid zijn er 
offers voor te brengen en in staat 
zijn een rechtsorde te handhaven. 
Allen die zich één voelen en der
halve de wil opbrengen als één volk 
gezamenlijk door het leven te gaan, 
hebben het recht de vrijheid uit te 
roepen en een eigen staat te vor
men. Slechts reactionnairen weten 
de uitvluchten, om dit recht te ont
kennen. 
Wij hebben echter de innerlijke ze
kerheid, dat men aan de stem van 
zijn geweten steeds moet gehoor
zamen. Ons medeleven is steeds aan 
de zijde der verdrukten. Met ver
ontwaardiging stellen wij vast, dat 
de elementen uit Djokja de over
eenkomsten der Ronde Tafelconfe
rentie met voeten treden en in het 
bijzonder het zelfbeschikkingsr~ht 
der volkeren aan hun laars lappen. 
Machtsbegeerte heeft hun aange
raakt! De appetijt der Djokjamacht
hebbers deed hun de ene deelstaat 
na de andere opslokken. Van een 
humane 'rechtsorde is niets verwe
zenlijkt; ip de plaats van een fede
ratief Indonesië met rechtszekerheid 
voor persoon en goed, is nu een 
brutale eenheidsstaat gekomen, ge-· 
baseerdop roof, macht en willekeur. 
De democratieën als Amerika, Au
stralië, Nederland en Engeland lie
ten het onverschillig en onbewogen 
toe. Misschien mede, omdat de 
meeste deelstaten een merkwaardig 
geringe wil toonden, hun verwor
venheden met inzet van alle krach
ten te verdedigen. 
De Ambonnezen vorrrfen een uit
zondering. Hun lichtend idealisme 
inspireert alle vrijheidslievenden. 
Hoe langer zij weerstand weten te 
bieden, hoe moeilijker het voor de 
buitenwereld zal worden de Am
bonnese vrijheidswil te negeren of 
te ontkennen. 
Onbegrijpelijk is het, dat de wil om 
voor het zelfbeschikkingsrecht der 
Alnbonnezen iets te doen, in Ne
derland slechts aanwezig blijkt te 
zijn bij de liberale en protestantse 
partijen. 
Zijn de katholieken en socialisten, 
die toch ook eens hun emancipatie
strijd streden, nu zo gezapig gewor
den, dat hun elk'idealisme is ontval
len? Is voor hun de democratie dan 
toch geen levensbeginsel? 
Hoe de strijd der Ambonnezen af 
zal lopen, weet niemand van te vo
ren. Wij wanhopen echter niet. Ook 
ónze vrijheidsstrijd werd gewonnen 
tegen alle redelijke waarschijnlijk
heid in! &. 

WELKOM 
In Amsterdam is nog voor de grote 
vacantie als tegenwicht tegen de 
linkse studentenverenigingen "Poli
tica" en "Pericles" een vrijzinnig 
politieke studentengroepering opge
richt. De initiatiefnemers zljn af
komstig uit alle geledingen en cor
poraties van de Amsterdamse stu
dentenmaatschappij. 

" Hoewel in het voorlopig bestuur 
(ab-actis: L. D. Oosterveld, Botti
cellistraat 8) 3 leden van de J.O. 
V.D. zitti.ng hebben, staat deze groe-
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pering los van de J.O.V.D. De voor
naamste redenen hiervan zijn: 
a) Menige student treedt wèl toe tot 
een specifieke studentenorganisatie 
en niet tot een jongeren-organisatie 
op meer algemene grondslag. In 
hoeverre dit juist is, daarover valt 
te discussiëren, maar de harde wer
kelijkheid is nu eenmaal zo! 
b) Een J.O.V.D.-afdeling wordt door 
de studentenorganisaties, vertegen
woordigd in de A.S.V.A. (Algemene 
Studenten-Vereniging Amsterdam), 
niet erkend. De noodzaak om in de 
A.S.V.A. ledenraad een tegenwicht 
te vormen tegen de socialistische en 
communistische studentenorganisa
ties is vrijwel onmiddellijk ge
bleken. Van vele zijden kwamen 
aanmeldingen binnen, zodat deze or
ganisatie direct met ongeveer dertig 
leden kan starten. 
Wij wensen deze jonge ster aan het 
liberale firmament veel succes toe 
en hopen in de toekomst tot een 
hechte samenwerking te komen. 

SPECTATOR. 

District Noord-Holland 

Het district bestaat op het ogenblik 
uit drie afdelingen: Amsterdam, 
Bussum en Kennemerland met resp. 
70, 30 en 25 leden. In het afgelopen 
verenigingsjaar werden vele bijeen
komsten gehouden, waarbij de on
derwerpen der besprekingen grote 
verscheidenheid vertoonden, hetgeen 
moge blijken uit de volgende korte 
opsomming. 
Bussum: gemeentefinantiën, werk
wijze van ons parlement, U.N.O. 
(hierbij werd gebruik gemaakt van 
een leesportefeuille, samengesteld 
uit tijdschriften, meest gratis' na 
aanvrage verstrekt. Een goede ma
nier om een\ avond voor te berei
den!!!), bezoek aan de gemeente
raad. 
Amsterdam: Het sociale vraagstuk, 
radiovraagstuk, Weerbare Democra
tie, Kerk en Staat, het parlement in 
de practijk, de positie van de ex
N.S.B.-er, boekbespreking, de prac
tijk van een sociale werkster, een 
nieuwe (wetenschappelijke) filoso
fie, de functie van de Kunst in op
voeding en maatschappelijk leven, 
het liberalisme, psychologie, buiten
landse politiek en humanisme. 
Door iedere afdeling werden propa
ganda- en feestavonden gehouden, 
die steeds goed bezocht werden. 
De afdeling Bussum heeft een 
prachtige manier om steeds nieuwe 
adressen te verkrijgen, waaraan ze 
haar propagandamateriaal toezendt, 
men vraagt nl. de ledenlijsten van 
diverse school- en sportverenigin
gen op. Een voorbeeld ter navol
ging! 
In Amsterdam wordt met het oog 
op het aantal leden een z.g. indeling 
in kringen gevolgd, waarvan er drie 
bestaan. -Ieder lid maakt deel uit 
van een kring en bezoekt steeds die 
bijeenkomsten. De andere kringen 
mag hij natuurlijk ook bezoeken! 
De onderwerpen zijn meestal in 
iedere kring verschillend. 
Op Zaterdag 4 November zal te 
Haarlem een algemene districtsbij
eenkomst worden geMganiseerd, 
waarbij 's middags een lezing met 
debat, daarna gezamenlijk diner, en 
's avonds een cabaret en dansen op 
het programma staan. 
Houd deze dag vast vrij! 

De termijn van inzending van 
copy voor het Augustusnummer 
sluit 25 Juli. Red. 

JONGEREN 
Het waren de jongeren, die de naam van de A.V.R.O- vestigden. 
En de geest van die jongeren is nog steeds de geest van de 
omroepvereniging, die hoewel in jaren de oudste, in wezen de 
jongste is. 
Onze programma's getuigen van een frisse, jeugdige gee8t, Het 
zijn programma's met vaart en met pit. Het zijn programma's, 
die de jongeren het liefste horen en waarvan de ouderen zeggen, 
dat zij zich weer jong gaan voelen. 
Jongeren, weten jullie, dat deze omroepvereniging hij het samen· 
stellen van haar uitzendingen, ook altijd denkt aan jullie? Welnu, 

denken jullie nu op jullie beurt eens aan de A.V.R.O.! 
Trek er op uit en proheer de kring van luisteraars nog groter te 
maken. Werf leden voor vijf gulden per half jaar. 
Als je succes hebt, laat het ons w~ten. Een briefkaartje naar 

A. V.R. 0., Keizersgracht 107, AMSTERDAM-C. 
is voldoende. Vermeld dan in de linker-hovenhoek het woord 

.. Jongeren-actie". 

Het districtsbestuur besloot pogin
gen te ondernemen om in Noord
Holland te komen tot oprichting van 
nieuwe afdelingen, vooral in de 
streek boven het NoordzeekanaaL 
De eerstkomende bijeenkomst van 
het· districtsbestuur is vastgesteld 
op 19 September te Bussum. 

PETER BOEVÉ. 

DE AVRO 
Evenals in ons Mei-nummer heeft 
de AVRO ook thans op de jongeren 
een beroep gedaan, haar organisatie 

·te versterken. Zij doet dit op een 
wel zeer attractieve wijze, waarop 
wij gaarne de aandacht vestigen. 
Wij verzoeken een ieder die aan 
deze oproep gehoor geeft, vriende
lijk, in dit verband de naam van 
ons blad te noemen. 
Het eerste AVRO-lid door middel 
van bovengenoemde actie kon in
middels worden genoteerd. 

Nederlandse Jongerenraad 
der Europese beweging 
Op initiatief van Th. Booij kwamen 
in 1949 enige personen bijeen, leden 
van de Nederlandse Raad der Euro
pese Beweging om te spreken over 
de wenselijkheid een Nederlandse 
J oogerenraad der Europese Bewe
ging op te richten. 
Er werd contact gezocht en gevon
den met de organisaties, welke zich 
sterk voor de Europese samenwer
king interesseren: n.l. de Politieke 
Jongeren Contact Raad en de Ne
derlandse Studentenvereniging voor 
Wereldrechtsorde. 
Beide genoemde organisaties ge
steund door · het Executief Comité 
der Nederlandse Raad kwamen tot 
de instelling van een initiatiefcom
missie, samengesteld uit vertegen
woordigers der bovengenoemde or
ganisaties, benevens een vertegen
woordiger der Jongere Regionalis
tische Federalisten, en voorgezeten 
door Th. Booij. De voorbereidende 
werkzaamheden zijn thans zover ge
vorderd, dat 16 Sept. a.s. te Utrecht 
de officiële installatie van deze Jon
gerenraad in een plechtige openings
zitting zal plaats vinden. 
De raad, 39 man groot, bestaat uit 

vertegenwoordigers van de Arjos, 
C.H. Jongeren, Kath. Jonge Boeren 
en Tuinders. J ongerenorg. van de 
K.V.P., V.C.J.C., A.J.C., Oecumeni
sche Jeugdraad, Ned. Studenten
vereniging voor wereldrechtsorde, 
Regionale Federalisten, "Nieuwe 
Koers", Jongeren in het N.V.V., Ned. 
Jonge Humanisten, Ned. Jeugd ·Ge
meenschap, Lib. Studentenvereni
ging Rotterdam, Kajotters, J.O.V.D. 
e.a. 
Voor de J.O.V.D. zitten in de Raad, 
à titre personnel, Ger van Schagen 
en Jacq. Linssen (de laatste is te
vens lid van de initiatiefcommissie). 
16 Sept. a.s. wordt een belangrijke 
dag! 

SPECTATOR. 

Meded~lingen van het 
Secretariaat 

• De J.O.V.D.-propagandafolder 
is geenszins uitverkocht. Alle 
afdelingen kunnen deze fol
der nog in ruime mate toege
zonden krijgen. 

• De penningmeester wacht op 
de afdrachten der afdelingen. 
Gironummer 1417 (Twentse 
Bank, Den Haag, t.g.v. pen
ningmeester J.O.V.D. 

• Op Zaterdag 29 Juli a.s. 
spreekt in ons zomerkamp te 
Holten drs H. A. Korthals 
over "Het Liberalisme en de 
Europese samenwerking". De 
aanvang der lezing is bepaald 
op een zodanig tijdstip, dat 
ieder, die het sluitingsweek
end van het kamp gaat mee• 
maken, aanwezig zal kunnen 
zijn. Daar deze causerie ook 
bedoeld is voor de leden van 
de Centrale Kadergroep, doen 
wij een ernstig beroep op deze 
leden, om die Zaterdag in 
Holten aanwezig te willen zijn. 

• Het volgende landelijke J.O. 
V.D.-weekend zal worden ge
houden op 30 Sept.-1 Oct. a.s. 
te Vierhouten. De vorige maal 
waren er 35 deelnemers. Hoe
veel zullen het er nu worden? 

SECR.-



BRIEVEN AAN DE 
REDACTIE 

Een man onder de loupe 

Geachte Redactie, 

Hoewel er reeds een hele tijd ver- -
lopen is sinds het December-nummer 
van Uw maandblad verscheen, zou ik 
-als toevallige lezer - toch gaarne 
nog even het op rijm gestelde "Voor 
een man is altijd plaats" onder de 
loupe nemen. 
Gegeven is dat er nu eenmaal in de 
Nederlandse politieke constellatie 
een aantal groeperingen zijn, die 
soms naast elkaar, dikwijls door el
kaar, maar het meest tegen elkaar 
in, allerlei schoons verkonden. Daar 
zijn wij nu eenmaal - en gelukkig · 
- een democratie voor, hetgeen ech
ter bij aanvaarding van die demo
cratie de verplichting inhoudt, dat 
wij van democratische middelen ge
bruik dienen te maken bij o.a. het 
propageren van ideeën. Bij dit laatste 
spelen dan verder nog een rol: karak
ter en moraal. En nu weer ter zake. 
In het kader van' een fanatieke partij
politiek -- waarbij de rede dikwijls 
een stiefmoederlijke plaats bij de 
beoordeling van een onderwerp wordt 
toegekend - moge bovengenoemd 
gedicht dan verdienstelijk zijn, de 
objectieve 1ezer zal dit niet alleen 
niet appreciëren, doch ook afkeuren, 
aangezien er stellig enige onpaeda
gogische zinsneden en m.i. irreële 
verwijten in voorkomen. De titel 
reeds is een aanfluiting van de wer
kelijkheid. lJ wilt toch niet beweren 
dat alle uit Indonesië repatrieërende 
militairen werkschÛw zijn indien het 
hen niet lukt een plaatsje in de bur
germaatschappij te vinden. En U 
zult toch evenmin deze bewering 
willen uitspreken t.a.v. de honderd
duizenden werklozen in de jaren '30? 
Dus er is niet altijd plaats. Dit ware 
slechts te wensen. Niet meer dan een 
betrekkelijk klein gedeelte van het 
werklozenleger behoort tot de non
valeurs. En waar blijft de rest ? 
Àllemaal werkschuwen en onwilli
gen? Nee, dat zou een te gemakke
lijke oplossing van een ingewikkeld 
probleem zijn. Deze titel getuigt m.i. 
van een merkwaardige kortzichtig
heid in een van de meest belangrijke 
hedendaagse . problemen. Immers, 
indien de maatschappij aan een dus
danige ingewandstoornis lijdt, dat er 
minder vraag is naar arbeidskrachten 
dan aanbod, blijven er mensen over 
die helaas niet kunnen worden op
genomen in het productieproces. 
Alleen de man of de vrouw die boven 
het gemiddelde uitsteekt - en hier
van kunnen er uiteraard maar een 
beperkt aantal zijn - heeft kans 
nog iets te bereiken. En laten we dan 
de bijkomende omstandigheden: con
necties eli relaties nog máar buiten 
beschouwing laten. Maar laat ik 
verder analyseren. "Zware karwei
tjes" zegt U, waarmee U dus ken
nelijk handarbeiders bedoelt en de 
andere groepen uitschakelt. Of be
doelt U dat een werkeloze dokter, 
boekhouder of notaris dan maar 
sloten moet gaan graven of derge
lijk? Zo'n maatschappelijke orde zou 
U toch ook niet toejuichen ? En zo 
zou ik de critiek en het debat, regel 
voor regel kunnen voortzetten. Ik 
wil alleen nog opmerken, dat U ook 
in de eerste regel van het tweede 
couplet - waarin U insinueert dat 
alle werklozen staan te liegen - wel 
wat ver gaat. Verder is het geheel 
een accentueren van de plichten van 
de handenarbeidende werknemer en 
de rechten van de werkgever. Over 
wederkerigheid van rechten en 
plichten wordt niet gerept 
Tenslotte merk ik nog op dat ikzelf, 
zij het dan dat ik aan de "linker" 

DE DRIEMASTER 

kant van de politiek sta, niet bij enige 
politieke partij ben aangesloten 

Hoogachtend, 
A. J. GILLISSEN. 

Onderschrift van de redactie. 
Het spijt ons erg dat wij ,het moeten 
neerschrijven, doch de geachte in
zender heeft niets, maar dan ook 
letterlijk niets van het gedicht be
grepen. Daarom lijkt ons een debat 
volkomen onvruchtbaar. Wij drukken 
het bedoelde gedicht hieronder nog
maals af, opdat de lezer zelf oordele. 

Red. 

Voor een man is altijd plaats 
De Man, die niet bang is voor zware 

karweitjes, 
die weet, wat hij doen moet en zorgt, 

dat 't gebeurt, 
die niet, als het soms eens wat later 

mocht worden, 
direct om 'beloning over 't overuur 

zeurt. 

de Man, die je aankijkt en nooit 
staat te liegen, 

die vlug van begrip is en weet waar 
't om gaat, 

die rustig zijn werk doet, ook als er 
geen baas is 

en die voor zijn taak zijn pleziertjes 
verlaat; 

de Man, die niet steeds staat te alsen 
en maren, 

die doet, wat hij doen moet en dan 
nog wat toe, 

die niet denkt, dat hij het van allen 
het zwaarst heeft, 

die taai eh serieus is en niet te gauw 
moe; 

die Man vindt U zelden in 't werk
lozen leger 

en als hij daar komt, is hij zo er 
weer uit, 

zo'n man houdt geen mens in de 
onderste rijen: 

diens stijgende kracht kan niet wor
den gestuit. 

Waarom? Omdat, volgens het 
historisch-materialisme, het ge
heel der productieverhoudingen de 
grondslag vormt waarop zich een 
geestelijke bovenbouw verheft. 
"Der Mensch ist was er isst". De 
klasse die door kapitaal- en grond
bezit heerst, schept zich een gees
telijke sfeer in overeenstemming 
met haar belangen. Godsdienst, ze
den, kunsten en wetenschappen 
worden dienstbaar gemaakt aan de 
macht der bezittende klasse, waar
door dèze zich kan handhaven. Se
dert het verval van het gemeen
schappelijk grondbezit is de ge
schiedenis de geschiedenis van 
strijd tussen de klassen geweest: 
vrijen tegen slaven, patriciërs te
gen plebejers, baronnen tegen lijf
eigenen, onderdrukkers tegen on
drukten. 

DE THEORETISCHE KERN 
VAN ROOD NEDERLAND 

Wat zegt de mP-erwaardeleer? 
Op economisch gebied formuleerde 
Marx: de meerwaardeleer en vier 
ontwikkelingswetten. Volgens de 
meerwaardeleer ontvangt de arbei
der minder dan hij aan waarde pro
duceert en wordt hij dus "uitge
buit". Het verschil is de meerwaar
de; de bron voor kapitaalinterest, 
ondernemerswinst en grondrente. 
De vier ontwikkelingswetten zijn: 
de concentratiewet, de accumulatie
wet, de verpauperingswet en de 
crisestheorie. Door deze vier wet
ten ontwikkelt de bestaande maat
schappij zich noodzakelijk tot de 
collectivistische maatschappij. Vol
gens de concentratiewet wordt de 
productie steeds verder geconcen
treerd in grotere en relatief minder 
talrijke bedrijfseenheden. Het am
bacht wordt doo'r het kleinbedrijf 
opgeslokt, dit weer door het mid
denbedrijf en dit weer op zijn beurt 
door het grootbedrijf. In de accu
mulatiewet zegt Marx, dat het ka
pitaal in voortdurend kleiner aan
tal handen komt. Tegenover dit 
slinkende aantal kapitalisten groeit 
het leger der bezitloze uitgebuite 
proletariërs: de van hun arbeid, in 

Marx had geen gelijk 
Men moet in de staatkunde o.a. 
de volgende twee dingen uitel
kaar houden: beginselprogram 
en actieprogram. Wie het be
ginselprogram van verschillen
de partijen begrepen heeft, zal 
zich minder vaak behoeven te 
verbazen over bepaalde daden. 
Alles heeft oorzaken. Het staat
kundig beginsel is de sleutel 
tot de verklaring van de staat
kundige daad. Die daden kun
nen wij, jongeren, aan de par
tijen overlaten. Wie politieke 
daden wil terrichten, trede toe 
tot een partij! Een organisatie 
als de J.O.V.D. is niet bedoeld 
als instrument om invloed op 
de staatkunde uit te oefenen. 
Zij wil wel de politiek ontwa
kende jongeling de gelegenheid 
verschaffen zich enig politiek 
inzicht te verwerven. 

In dit artikel wil iets gezegd wor
den over het socialisme. Waarom? 
Omdat het socialisme één (niet de 
enige) onze liberale vrijheid onder
mijnende macht is. Die bedreiging 
komt a van buiten af, in de vorm 
van de imperialistische socialisti
sche Sovjet-Unie en b van binnen 
uit, in de vorm van enige soci:~listi
sche partijen. De C.P.N. hoopt on
geduldig op een spoedige Russi
sche intocht terwijl de P.v.di.A. 
zegt, dat Amsterdam geen Praag 
is (wat wij altijd reeds geweten 
hebben!). Uit het volgende zal ver
klaarbaar worden, waarom C.P.N. 
en P.v.d.A. elkaar slecht verdra
gen terwijl Koos Vorrink toch 
schrijft 1 ): "Geen .socialistische be
weging is denkbaar, die niet in 
meerdere of mindere mate steunt 
en voortbouwt op.. Karl Marx". 
Tevens zal duidelijk worden, waar
om ze elkaar soms toch weer wel 
weten te vinden. 

Warwinkel van begrippen 
Het is in het socialisme een war
winkel van begrippen. Dit artikel 
heeft slechts één bedoeling: iets or
dening te brengen in deze socialis
tische chaos. In het geschrift van 
Van der Goes van Naters, "Het 
socialisme van nu", worden op p. 
6 niet minder dan negen soorten 
socialismen genoemd, waaraan ik 
er direct nog vier andere zou kun
nen toevoegen. Geen wonder dus, 
dat het moeilijk wordt, het ken
merkende van "het" socialisme te 
leren kennen! 

Hoe is het in ons land? Als uto
pische socialisten bestaan in ons 
midden practisch alleen de aan
hangers van Bellamy. In zijn ge
schriften wordt een fantasie, een 
utopie, beschreven, die hij in het 
jaar 2000 verwezenlijkt hoopte. 
De Benamisten zijn politiek vol
maakt onbeduidend en zullen bui
ten beschouwing gelaten worden. 
De C.P.N. is een uitlopen van het 
doctrinair (bolsjewistisch) socia
lisme. De P.v.d.A. is een mengel
moes van reformistisch en revi
sionistisch (mensjewistisch) socia
lisme. 
Wat is de theorie van het doctri
nail\ socialisme? De theorie ligt op 
twee terreinen: philosophisch en 
economisch. De philosophische 
grondslagen zijn: de dialectiek en 
het historisch-materialisme. De 
dialectiek zegt: Alles in de we
reld beweegt zich in tegenstellin
gen: elke these roept een antithese 
te voorschijn en beide hebben de 
neiging zich op hoger plan tot een 
synthese te verenigen, die echter 
op dit plan weer de these is. van 
een nieuwe antithese. Revolutie 
nu is niets anders als het omslaan 
der bestaande these in haar anti
these. Deze revolutie moet niet op 
geestelijk terrein bereikt worden, 
maar op economisch terrein. 

· dienst van kapitalisten, levenden. 
Deze proletariërs verkommeren 
door de voortgezette invoering van 
machines. Hierdoor ontstaat een 
leger van werklozen. De crises ont
staan nu - volgens Marx - omdat 
de machines aan de kapitalist geen 
meerwaarde verschaffen. Hierdoor 
worden verliezen geleden en wor
den arbeiders brodeloos. Door de 
verminderde consumptie blijft men 
met onverkochte v.oorraden zitten 
en zo ontstaat de afzetcrisis. E. N. 
I) K. Vorrink. Een halve eeuw beginsel
strijd. p. 44. 

reisde laatst vanuit Mokum naar het 
Oosten. Met een boemeltje. Dat heb 
je zo, als je vanuit de hoofdstad het 
achterland indwaalt. Net wanneer 
je ~eer ingedommeld ben, schiet je 
met een ruk naar voren, omdat de 
machinist er waarschijnlijk behagen 
in schept op deze manier zijn trein
passagiers te laten meedelen in zijn 
onvreê. Het is geen pretje voor hem 
zijn stalen ros, juist als die weer 
duchtig voortgaloppeert, telkenmale 
tot stilstand te moeten brengen. 
Ik reisde naar het Oosten. Niet te 
ver natuurlijk, anders stoot je je 
hoofd. Tegen het ijzeren gordijn. En 
dat komt aan. 'k Hoorde eens van 
een vriend, dat hij er een stevige 
buil op zijn voorhoofd bij had ge
ïncasseerd. 
Bovendien was zijn achterste, naar 
hij me in vertrouwen meedeelde, 
nog steeds blauwachtig van kleur. 
Mogelijk vertelde die zo zeer be
zeerde vriend me maar de halve 

(Slot volgt) 

~De~ 
waarheid. Mogelijk had hij zijn neus 
te zeer gepenetreerd in het plan
Stalin. Voor deze ronde kan men 
een eenling hardhandig straffen. 
Momenteel zijn het echter geen en
kelingen meer die zich met het plan 
van ons aller oom Jozef bemoeien. 
Bijna de gehele santekraam der Ver· 
enigde Naties vond het nu noodza
kelijk zich met het Rode Plan te 
gaan bezighouden. Ergens op een 
zolderkamertje in het Kremlin was 
de dub van oom tezamen gekomen 
om het Plan te bestuderen. Men 
besliste eerst een bepaald detailpunt 
verder uit te voeren. Dus werd het 
ijzeren gordijn op rollen gezet, waar 
na men er tegen. begon te duwen. 
Toevallig eveneens in oostelijke 
richting. Maar dat was dan ook het 
enige wat het met mijn reis gemeen 
had. 
Ik passeerde Amersfoort, en ook 
Apeldoorn. Dat. rollende gordijn 
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Een stukje philosophie vraagt 
onze aandacht 

Enige kanttekeningen- bij Prometheus van Carry van Bruggen 
Betekenis der contrasten. 

In een bijeenkomst te Amster
dam hield ons lid Mej. E. 
Schuurman een inleiding over 
de eerste 35 bladzijden van het 
boek "Prometheus" van Carry 
van Bruggen. De speciale ziens
wijze die hierbij tot uitdrukking 
kwam mag zeker niet onver
meid blijven, ook al is men het 
er helemaal niet mee eens. Haar 
betoog kan aanleiding zijn tot 
een verdere discussie van de 
lezers in de Driemaster. Het 
hieronder volgende geeft de 
hoofdzaak van het betoog van 
de inleidster weer. 

Carry van Bruggen begint de stel
ling te poneren: 
Alles wat is bestaat door contrast 
met andere dingen. Niets bestaat op 
zichzelf. 
Ook daden ontlenen hun betekenis 
aan -de geringere betekenis van 
andermans _ daden. Dapperheid be
staat slechts door lafheid van ande
ren. De enige realiteit is het con
trast. 
Ook wij 'bestaan slechts door con
trast. Wij bestaan slechts door 
distincties met anderen, niet op 
onszelf. 
Vele rijke mensen zijn gieriger naar
mate ze rijker zijn. Ze hebben vaak 
een onbruikbare overvloed. 
Waàrom kunnen ze er geen afstand 
van doen? 
Zo goed als een generaal hoger is 
dan een korporaal, is een millioen 
een krasser distinctiemiddel dan een 
ton. Het geld is hier geen genots
of machtsmiddel, doch een distinctie
middel. 
Wij zoeken niet allen hetzelfde dis
tinctiemiddeL De een wil de rijkste, 
de ander de knapste, de mildste, de 
nederigste zijn. 
Alles wat we doen, tot ons behoud 
en onze glorie, teneinde te zorgen dat 
we niet verdwijnen, lichamelijk of 
geestelijk, is tot distinctiedrang 
terug te brengen. 
Tegenover deze drang naar distincties 
staat een tegenstelde streving, n.l. de 
drang tot het opheffen van dis
tincties, drang naar eenheid, een 
verlangen naar het oplossen van alle 
verschil,' van alle contrast. Zo is 

liefde een eenheidsverlangen bij uit- nuttig, echter niet verheven of zelfs 
nemendbeid (bijv. liefde tot de men- heilig. 
sen, gevoel van broederschap), dat Behalve de collectiviteit van de Staat 
verschillen haat, waar de persoonlijk- vormen zich nog collectiviteiten als 
heid zich één met allen voelt. Ook Kerk, Politieke Partij, standen enz. 
rechtvaardigheid en redelijkheid. ~u moet men goed begrijpen, dat 
Daar we gezien hebben, dat ons leven deze collectiviteiten, de uniformi
zich staande houdt in contrasten, teit, de eenvormigheid, niets hebben 
volgt hieruit logisch, dat alle ophef- te maken met "de Eenheid" waar 
fen van contrasten tegen ons eigen Carry van· Bruggen van spreekt. Die 
leven is gericht, een vermindering Eenheid is een niet-zichtbaar godde-
van onze bestaanskracht. lijk, metaphysisch begrip. 
Democratie impliceert, dat allen ge- In die Eenheid ligt alle verseheideo
lijke rechten hebben. Als men de heid opgesloten. De eenvormigheid 
democratische beginselen echter is echter weer iets, dat ook weer 
consequent doorvoert ondergraaft alleen in contrast met iets anders kan 
mèn de democratie, vermindert haar bestaan; het is het tegendeel van de 
bestaanskracht. eenheid. 
Deze twee strevingen, naar het op- We moeten Vaderland, Kerk, Partij 
heffen van contrasten en naar het zien als menselijk dogmatisme en 
scheppen van contrasten, zijn nu conservatisme. 
overal en altijd werkzaam, ook bin- Hiertegenover staat het ware een
nen een en hetzelfde individu. heidsgevoel, dat de grenzen opheft, 
Op een bepaalde wijze bezien kan de onderscheidingen van de maat
men het ook noemen: Het cónflict schappij niet acbt, zoals het utopisch 
tussen mens en maatschappij. socialisme, cosmopolitisme, pan
Hierbij is al het maatschappelijke theïsme, universele wijsheid. 
projectie van onze distinctiedrang, Als deze stromingen op de voor
het individualistische, projectie van grond komen, gaat dit gepaard met 
onze eenheidsdrang. ontbinding van de collectiviteit, met 
Andersom dus als men op het eerste anarchisme en verwarring, zo bijv. 
gezicht zou denken. de Franse Revolutie. 
Als er geen maatschappij was, met De mensen bestrijden dan die ver
gemeenschappelijke belangen, wetten, wildering zonder te beseffen dat ze 
normen, zou ieder individu bedreigd datgene bestrijden, wat ze bij andere 
worden met dood, met opheffing van gelegenheden weer zeggen boven 
zijn persoonlijkheid. alles hoog te schatten: redelijkheid 
Uit zelfbehoud zal hij nu trachten en rechtvaardigheid. 
zijn leven te beveil1gen door voor de Maar nu rijst de vraag, hoe de col
verscheidenheid van belangen, die lectiviteit, die immers projectie is 
onophoudelijk de zijne bedreigen, dè van onze distinctiewil, binnen eigen 
collectiviteit van belangen in de grenzen de tegenstrijdigheid oplost 
plaats te zetten. tussen die wil en de uniformiteit, die 
Zo vormt hij dan de maatschappij. ze haar samenstellende delen moet 

opdringen; en wel zo, dat deze ze 
Geen broeders, maar viJanden. geestdriftig ophemelen en exalteren 

De noodzakelijkheid van een geor- gaan. 
dende maatschappij is niet geboren Als er gelegenheid is tot een conflict 
uit net feit, dat we broeders zijn, met andere collectiviteiten bevredigt 
maar uit het feit, dat we vijanden de collectiviteit de distinctiedrang; 
zijn. in de oorlog zwijgen iemands persoon
De Maatschappij vervangt het indi- lijke ambities, zodat er een mislei
vidu, wordt zei! individu, en moet dende indruk is, van innerlijke ver
zich nu van andere collectiviteiten broedering. De verschillen in unifor
onderscheiden om te bestaan. De men, vaandels, ceremonieel, alles 
collectieve eer wordt nu. de eigen waarin de ene collectiviteit zich 
eer. Nationalisme is een vorm van tegenover de andere tracht te reali
eigenli~fde. De collectiviteit is . wel seren, bevredigt de distinctiedrang. 

'"" Niet altijd is er echter gelegenheid 

Ie re· ~ _.. --------= = - ---

tot wrijving en twist. Hoe moet nu 
de distinctiezucht binnen de Staat 
bevredigd worden? Het antwoord 
vindt men in de aanblik van een per
fect georganiseerd leger, maatschap
pij, politieke partij. hing een stijf kwartiertje sporen 

verdler. Erg:en.s in de buurt van 
China. 

Het voortduwen van al dat ijzer 
maakte een ontzettende hoop lawaai. 
De Veiligheidsd,ien.st van- ,,'t leek 
succes" (nu: ,,'t lijkt succes") ver
trouwde de boel maar half. Een ver
gunning om dit werk aan te vatten 
was niet afgegeven. Ook was het 
niemand bekend, waar en wanneer 
de aanneming van deze arbeid was 
gegund. Eerst stopten de mannen 
van de Veiligheidsdienst de vingers 
in de oren. Gromyko gaf daarbij het 
voorbeeld. Maar toen het lawaai té 
opdringerig werd, nám~n de heren 
het niet langer. De technische dienst 
werd opgebeld, en zij gaven deze 
dienst de 'opdracht het gordijn te 
gaan bekijken en net daarna op de 
beste plaatsen aan deze zijde te stut
ten, zodat aan het gerol, en dus aan 

het lawaai een einde zou komen. 
Voorman MacArthur heeft zijn 
werklui de zaak terdege uitgelegd, 
en wanneer er nu maar voldoende 
zware stutbalken worden aange
voerd (en hiervoor zorgt een andere 
tak van ckienst) zal het aan zijn 
arbeiders niet liggen het lawaai 
spoedig te laten uitsterven. Wat dan 
zou bewijzen dat niet alle plannen 
geheel ten uitvoer kunnen worden 
gebracht. 
Mijn plan(netje) slaagde iets beter, 
al zeg ik het zelf. In Deventer stapte 
ik uit mijn boemel, en buste toen 
naar Holten. Daar kwam ik, zag ik 
en overwon ik. Ik zag het prachtige 
terrein voor het J.O.V.D.-zomer
kamp. Ik overwon mijn aanvanke
lijke schroom om als niet-meer-zo
jonge-knaap (zeg maai gerust deze 
oudere; ik zie me al in zo'n kort 
broekje4) voor dit kamp in te schrij
ven. Ik kwam in Holten, en ik kom 
er nu van 22...:..30 Juli zeker terug. 

Uniformiteit van gedragingen, eens
willendbeid is er de eerste vereiste. 
Blinde onderworpenheid is der sol
daten deugd. Wie nu vrijwill1g in de 
massa verdwijnt, zich nimmer door 
andere inzichten dreigt te onder
scheiden, ontvangt als beloning een 
onderscheiding. Daartoe heeft de 
collectiviteit tal van distinctiemidde
len, die zich tegenover de natuurlijke, 
lichamelijke en geestelijke, indivi
duele verschillen kunstmatig laten 
noemen en waarvan sterren en stre
pen in het leger, orden, titels en eer
bewijzen de voornaamste zijn. Hoe 
minder eigen persoonlijkheid iemand 
heeft, des te meer hij aan de collec
tieve distinctie's hecht, zodat hij als 
het ware uit een aantallidmaatschap
pen van een aantal collectiviteiten is 
opgebouwd, bijv. door te zijn: Hol
lander èn N. Herv. èn lid van Artis 
èn broeder, neef of afstammeling 

s 
van .deze of gene grote heer. 
Als men zich op geestelijk gebied 
weet te onderscheiden, kan men zich 
pas permiteren van de maatschap
pelijke distinctie's afstand te doen 
en deze· gering te schatten. 
Bij dit alles moeten we wel in het 
oog houden, dat ieder veel maat
schappelijker en dogmatischer is, dan 
hij zelf denkt in z'n zelfoverschatting. 
Nu is dit alles vrij "stichtelijk", zelfs 
vrij negatief. Als je het je werkelijk 
steeds zou realiseren, zou het je 
haast tot nietsdoen dwingen; je moet 
kiezen tussen wat nuttig en wat 
(naar mijn -smaak) het goede is. Je 
ziet in, dat je niet de enige bent die 
gelijk heeft, dat je zelfs steeds ten 
dele ongelijk moet hebben. Toch is 
het wel eens goed, je dit even te 
realiseren. 
Het grote positieve punt is m.i. de 
verdraagzaamheid die het meebrengt. 
Ook zul je niet - te gauw tevreden 
zijn met een oplossing en niet te 
gauw tot maatschappelijke excessen 
komen. · 

( 
Centrale Kader 

De leden van het Centrale 
Kader, die 29 Juli in het Zo
merkamp de lezing van de heer 
Korthals komen biJwonen, wor· 
den verzocht zich van te voren 
op te geven. Ons adres te Hol· 
ten is: Kampleiding JOVD-zo
merkamp. N. 57. Holten. 

Wij lazen 
In de Provinciale Zeeuwse Courant, 
waarom Churchill geen socialist 
werd .... : 
Het geviel, tijdens een.in het Lager
huis gehouden debat, dat David 
Kirkwood, een der socialistische le
den, na een langdurige afwezigheid 
wegens ziekte weer in het Britsè 
ifcirlement verscheen. De leider der 
conservatieve oppositie, Winston 
Churchill, stond op, begaf zich naar 
de zitplaatsen der socialisten en ver
welkomde Kirkwood. 
De Britse minister van Financiën, 
sir Stafford Cripps, die juist opstond 
om het woord te voeren, zeide: "Het 
verheugt mij de heer Churchill aan 

• deze zijde van het Huis te zien". Hij 
voegde hieraan toe dat Churchill 
hem eens had aangeboden socialist 
te worden, indien sir Stafford een 
fles champagne zou drinken. Doch 
de sobere hoeder der Britse schat
kist, die geheelonthouder en vegeta
riër is, moest toegeven deze unieke 
kans, om de socialistische gelederen 
met de aanwezigheid van Churchill 
te versterken, ongebruikt voorbij te 
hebben láten gaan. 
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6 DE DRIEMASTER 

======-Vóór de zomerslaap--===== 
Noordenbos, goed in toom. Nauw
keurig zag hij er op toe, dat beide 
sprekers evenveel tijd.aan hun zegje 
besteedden. Hier weer te geven wat 
door de sprekers naar·voren werd 
gebracht en waar hun zienswijzen 
met elkaar in botsing kwamen, is 
ondoenlijk. Laat ons volstaan met te 
vermelden, dat iedereen de avond 
zeer geslaagd vond. Dat velen na de 
officiële sluiting nog bleven na
debatteren met een der inleiders, 
moge als klein bewijs daarvan die
nen. 

LEEUWARDEN. 

Over Batavieren en politiek. 

Tot besluit van het seizoen sprak 
de voorzitter, R. v: d. Velde, over 
"Politiek en Economie". In verband 
hiermede werd het Masshallplan 
van verschillende kanten bekeken, 
zowel van de politieke (verhoging 
van het levenspeil in Europa, dus 
minder communisme), als van de 
economische zijde (export van 
Amerika's overproductie). De wis
selwerking tussen politiek en eco
nomie blijkt uit allerlei dingen, en 
spreker kwam ten~llotte tot de ge
volgtrekking, dat politiek een uit
vloeisel van economie is. Hierover 
ontstond na de pauze een klein 
debat tussen voorzitter en secretaris, 
welke laatste beweerde, dat er nog 
meer dingen zijn die de politiek 
beïnvloeden dan de economie alleen. 
Voorzitter beweerde dat de Bata
vieren elkaar bevochten als de ene 
stam voedsel had en de andere hon
ger. Secretaris kon zich ook best een 
oorlog voorstellen, als het ene stam
hoofd er met de vrouw van de 
andere vandoor ging. 
Na de pauze hield Paul Bakker nog 
een lezing over "Verkeersleiding op 
onze vliegvelden." Daar er geduren
de zomer geen 'vergaderingen meer 
worden gehouden, zal de activiteit 
van de afdeling in die maanden zich 
waarschijnlijk beperken 'tot een ge
zamelijke boottocht. 

GRONINGEN. 

Ohinese heerlijkheden. 

Alvorens wij onze zomerslaap in
gaan om nieuwe krachten op te 
doen hadden we een zeer interes
sante bijeenkomst in ons stamlokaal 
bij "Koos", waa+ onze landelijke 
vice-voorzitter, K. van Dijk, een in
leiding hield over het onderwerp: 
"Wij en de liberale gedachte". Spre
ker ging ver terug en wroette in de 
historie van voormalige liberale 
partijen. 
De sociale roman van K. v. d. Geest 
"Gezegend is het land ... ", moet ook 
door ons jongeren worden gelezen, 
al was het alleen maar om onze 
mast "sociale gerechtigheid" beter 
te leren begrijpen. Het· debat was 
kort, doch de warmte zal daar wel 
debet aan zijn geweest. 
Het verheugde ons Els en Babs op 
deze avond te begroeten en wan
neer onze secretaris deze namen op 
z'n ledenlijst mag plaatsen, betekent 
dat niet alleen een vergroting van 
ons aantal leden, doch ook dat de 
verhouding van sterk-: zwak ge
slacht gevaarlijk dicht bij de fifty
fifty komt. 
Een waardig besluit van deze avond 
was het bezoek van het grootste 
gedeelte der aanwezigen aan het 
restaurant "Shanghai", waar de in
wendige mens werd versterkt met 
allerlei Chinese heerlijkheden, ter
wijl een aantal "mannen" dat goedje 
"dat weer zo best is" door hun keel
gat liet glijden. Ook tijdens dit ge
zellig samenzijn ontspon zich nog 
een zeer levendige discussie over de 
waarde van het psychotechnisch on
derzoek. 
De discussieclubs houden regelmatig 
hun huisbijeenkomsten met gloed
volle betogen over "Het plan Schu
man", "Het Duitse vraagstuk" en 
"Oorzaken en gevolgen van stakin
gen''. 
De maanden Juli en Augustus gaan 
we luieren; de huisbijeenkomsten 

Uit de afdelingen 

worden ook deze maanden niet ge'" 
houden en ook de leesportefeuille 
zal niet circuleren. 
Tijdens de vacantie goed weer toe-: 
gewenst en een goede stemming 
meegebracht naar ons kamp te Hol
ten is de wens van ons allen. 

T. 

ZALTBOMMEL. 

Onze voorzitter op zijn stokpaard. 

Vrijdag 9 Juni j.l. zijn weer een drie 
tal inleidingen gehouden over het 
onderwerp "Levensovertuiging en 
Economisch Beleid". De sprekers 
van de vorige maal (26 Mei) kwa
men voort uit de Anti Revolution
naire Partij en de Partij van de Ar
beid, terwijl 9 Juni achtereenvolgens 
de heren de Kort (K.V.P.), Kikkert 
(C.H.U.), leden der Tweede Kamer, 
en Linssen (V.V.D.) de katheder 
beklommen. 
Een ieder van hen bracht met een 
kort woord zijn mening naar voren, 
waarna gelegenheid werd gegeven 
vragen te stellen. Onze voorzitter, 
de heer Linssen, raakte al gauw in 
een hevig debat, waar echter spoe
dig een eind aan moest worden ge
maakt, aangezien het geen debat
avond was. En de heer Linssen had 
het toch al niet gemakkelijk, daar 
hij pas een dag tevoren de uitnodi
ging ontving. Niettemin wist hij zijn 
antwoorden zo radicaal te geven, dat 
verdere repliek achterwege bleef. 
Even zat hij op z'n stokpaardje, toen 
men hem vroeg waarom schrijfma
chines op overheidskantoren zoveel 
te lijden hadden. Daar is hij ten
slotte ambtenaar voor. 
Het spijt ons zeer, dat er niet zoveel 
belangstelling werd getoond, maar 
afgezien daarvan mag de avond ze
ker geslaagd genoemd worden. 

Het SE C R E TA RI A A T der 
J. 0. V. D., tevens redactie
secretariaat, is gevestigd te 
Amsterdam-Z., Van Tuyll van 
Serooskerkenplein 29 1• 

DEN HAAG. 
Ernst en luim 

Voor de afdeling Den Haag hield de 
·heer D. W. Dettmeijer, voorzitter der 
V.V.D.-fractie in de Haagse gemeen
teraad een causerie over "De hui,. 
dige politieke constellatie". Spreker 
belichtte in dit verband o.a. 3 pun
ten nader: le. het plan-Schuman en 
het plan-Stikker, waarbij Nederland 
nu zeker op internationaal niveau 
uiterst belangrijk werk kon verrich
ten. ·2e. De liberalen moeten op de 
bres staan en vechten tegen de po
litiek van voldongen feiten, zowel 
in Parlement, Provinciale Staten en 
Gemeenteraad. 3e. Het liberalisme 
vindt een grote taak in het strijden 
voor de vrijheidsgedachte. 
Aan het slot van zijn voordracht 
wekte de heer Dettmeijer de jonge
ren op om zich voor te bereiden de 
taak van de ouderen te kunnen 
overnemen, terwijl hij als zijn me
ning uitsprak, dat de ouderen be
reid moesten zijn de jongeren met 
voorlichting en kennis ter zijde te 
staan. 
Dit was de laatste bijeenkomst voor 
het zomerrecès, en men mag zeg
gen, dat het een zeer geslaagde 
avond was. De voorzitter der afde
ling wees er in zijn slotwoord op, 

dat vooral gewerkt moet worden 
aan een hecht afdelingskader. De 
avond werd besloten met, wat men 
officieel pleegt te noemen, een "ge
zellig samenzijn". U begrijpt het dus 
al: dansen, ditmaal afgewisseld met 
enkele gezelschapsspelen. 

AMSTERDAM. 

Theekopjes en filosofie. 

De debatavond over Christendom en 
Humanisme bracht een groot aantal 
leden tesamen. Hoe allen van thee 
en koekjes zijn kunnen worden 
voorzien, is ons nog een raadsel. 
Jan v. Dingstee, die als voorzitter 

' van de avond fungeerde, had de 
beide inleiders, Ds de Jonge en Dr 

Op een algemene- kringbijeenkomst 
sprak de heer Bierens de Haan voor 
de tweede maal over zijn nieuwe 
wetenschappelijke philosophie. Voor 
diegenen, die geen moeilijkheden 
meer hebben met de stelling "een 
kopje (een doodgewoon theekopje 
dus) is natuur" viel er veel te ge
nieten. Voor de anderen, die nog 
niet zo ver in het gebied der philo
sophie zijn gepenetreerd, waren er, 
vrezen wij, nog enkele "missing 
links'' in de nieuwe theorie. 

NIEUWE AFDELINGEN 
DEVENTER. 

Een prettige doop. 

10 Juni, Zaterdagavond! Ja, dat was 
de avond waarop de heer Noorden
bos in Twello zijn huis gastvrij 
openstelde voor de aartstaande J.O. 
V.D.-leden uit Deventer en omstre
ken. De toeloop was niet geweldig, 
het dient eerlijk erkend te worden, 
maar toch voldoende om een afde
ling stevig met beide benen op de 
grond te zetten. En dat gebeurde 
dan ook. De J.O.V.D.-voorzitter was 
er voor overgekomen, om daarop toe 
te zien, en zo nodig een handje te 
helpen. 
Na een prettige gedachtenwisseling 
beschouwde men de afdeling als ge
constitueerd, en meteen besloot men 
het wachtende afdelingsprogramma 
goed aan te vatten, en stante pede 
maar met een excursie van wal te 
steken. Het werd een lang uitstapje; 
de dames raakten er buiten adem 
van. De kermis te Deventer werd 
bezocht en ook diverse andere festi
viteiten, die om een of andere, nog 
niet doorgronde reden, die avond 
juist binnen Deventer's muren plaats 
vonden. De afdeling werd dus op 
een bijzondere en prettige wijze ten 
doop gehouden. Secretaresse der af
deling is mej. A. T. Noordenbos, 
"Klein Bijvanck", Twello. 

UTRECHT. 

· De democratie in het gedrang? 

De secretaresse der afdeling, mej. 
de Jager, vertrok naar Den Haag 
(een goede aanwinst voor de J.O. 
V.D. aldaar), zodat het secretariaat 
wordt waargenomen door mej. 0. H. 
Kuipers, Fred. Hendrikstraat 58. 
In Utrecht is men doende een jon
gerenparlement in het leven te roe
pen, maar naar wij vernamen, lukt 
het nog niet te best. De zgn. "Vrije 
sector" blijkt moeilijkheden op te 
leveren. 
De dag na Pinksteren was een com
missie, waarin de heer Roethof voor 
de J.O.V.D., in Den Haag om daar 
de werkwijze van het Haagse 'Jon
gerenparlement in ogenschouw te 
nemen. Daar bestaat echter geen 
vrije sector (voor "neutrale" leden) 
en o.i. behoort zij ook niet in een 
parlement thuis. 
Op 24 Juni zou de heer Roethof een 
inleiding houden over "Democratie". 
Wij ontvingen geen bericht meer, 
dat deze avond niet is doorgegaan, 
zodat wij het er maar op zullen hou
den, dat de democratie niet iq. het 
gedrang is gekomen. Komt u dus 
voor reclames niet bij ons aanklop-

pen, maar informeert u "ter bevoeg
der plaatse". 

AMERSFOORT 
Hoewel de afdeling nog slechts jong fs, 
daar zij in het einde van het winterse!~ 
zoen is opgericht schijnt er toch reeds 
ondergronds te worden gewerkt om na 
de vacantfes volop te beginnen. 
Wij hoorden reeds gefluister over een 
cabaretgezelschap; over een enquête on~ 
der de belangstellenden wat hun wen~ 
sen waren voor het komende seizoen ; 
over een bal-masqué; over . . . . ja over 
nog veel meer. 
Een 5-tal leden gaven zich op voor het 
zomer kamp. 
Het volgend jaar rekenen wij op veel 
meer liefhebbers. 
Zij, die inlichtingen willen over alles en 
nog wat, die "Driemasters" willen ont
vangen voor verspreiding onder vrienden 
en bekenden, die mee willen doen aan 
al hetgeen gefluisterd wordt, wenden 
zich tot W. A. DIL, Pred. v. Blanken
heymstraat 30 te Amersfoort. 

Wij lazen 
Een speechje van de Heer dr. 
E. Brongersma (P. v. d. A.) in de 
Eerst!=! Kamer: 
Wanneer ik voor mij zelf eens m~g 
dromen, Mijnheer de Voorzitter! -
en dat was op dat ogenblik de 
Nestor der Eerste Kamer, prof. dr. 
Anema- in Uw geëerd gezelschap 
mij bijv. naar Brussel te begeven -
het is een illusie, Mijnheer de Voor
zitter, maar het zou mij zeer aan
genaam zijn, - dan zou ik mij 
kunnen voorstellen, dat U tot mij 
op een gegeven ogenblik zou zeg
gen: als je toch naar het postkantoor 
gaat, wil je dan wat postzegels ook 
voor mij meebrengen? Ik weet niet, 
of het geoorloofd is, zelfs maar in 
fantasie te gewagen van de moge
lijkheid, dat de Voorzitter van de 
Eerste Kamer der Staten Generaal 
een misdrijif zou kunnen begaan. 
Maar wanneer U mij dat zou vragen 
en ik zou dat accepteren en ik zou 
even het geld voorschieten om die 
postzegels te kopen, dan zouden wij 
beiden schuldig zijn aan het plegen 
van een misdrijf. (Economisch de
lict). 
Nu zou een spitse geest kunnen ver
onderstellen: de oplossing is vrij 
eenvoudig; wanneer ik met die post
zegels terug kom, zult u mij dat 
geld wel terugbetalen. Maar dit is 
opnieuw een misdrijf, want door het 
delgen van de schuld, zouden wij 
ons ten tweeden male aan een han
deling schuldig maken, welke zon
der vergunning van de Nederland
sche Bank verboden is. 
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N.V. 0 I iefabrieken N.V. Ned. Caoutchouc- en 

T. DUYVIS Jz. Gutta-Perchafabriek 

Koog aan de Zaa9 voorheen Bakker & Zoon • 
Plantaardige oliën RIDDERKERK 

• 
Slaolie 

• 
Salata 

9échnische 

• 
Chocoladepasta :Jlubberartikele'! 

voor: 

Blikverpakking voor de Conservenindustrie 
Rondcartonnages 
Patentsluitingen voor glasverpakking 

N.V. 
W. A. HOEK's 

MACHINE- EN ZUURSTOFFABRIEK 
Hoofdkantoor en Machinefabriek te Schiedam. 

COMPRESSORS voor alle gassen en iedere druk. 
INSTALLATIES voor de bereiding van zuurstof, stikstof, enz. 

Stel gerust hoge eisen aan de verzorging 
van Uw kleding! 

PALTHE weet wat U verlangt! 

H. ten Cate Hzn. & Co. 
N.V. 

ALMELO, 

Katoenen- en Kunstzijden manufacturen 

• 
'&schuit.. 

VERKADE HANDHAAFT KWALITEIT 

lh eet er mei .,Vf. • • 
Ja, als er maar heerlijke Stroja chocoladevlokken op 
de boterham zijn, dan is het bord leeg voordat U 
er erg in hebt. 
Stroja vlokken worden bereid uit pure chocol~de, 
zijn voedzaam en gezond. . • 
Geef Uw kinderen Stroja op de bóterham ••• ze 
vinden het een tractatie. Neem zelf ook een boterham 
met Stroja chocoladevlokken ! 
Prijs per carton 80 ct. 

KONINKLIJKE CACAO- EN "CHOCOLADE FABRIEKEN 
DE ERVE H Df. JONG Af2. 1790 

WORMERVEER 

DE ECONOMISCHE VLOERBEDEKKING 
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•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • • 
N.V. BOELE's • • • • • • • • • • • • • 

Scheepswerven en Machinefabriek 
BOLNES 

Nieuwbouw en reparatie 

• • • • • • • • • • • • • • • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

r 

"' 

• 

Machinefabriek en 

.Scheepsw~rf 
van 

P. SMIT_Jr. N.V. 
ROTTERDAM 

' 

""' L. SMIT & ZOON 
~ KINDERDIJK ; 

tf'oj]~ 
voor 

BAGGER MATERIEEL, ZEESLEEP ~ 
BOTEN, ALG. SCHEEPSBOUW 

DE ROTTERDAMSCHE 
DROOGDOK MIJ. N.V. 

HOHIG'S 
ARTIKELEN 

STAALCONSTRUCTIES 

M 
ANNO 18'13 

SPOORWEGMATERIAAL 

---- --=--==---~--

----~ 

BLOEMENDAAL 
& LAAN N.V • 
WORMERVEER 

Rijst, Havermout, 
Rijstvlokken, 
Mais-flakes 

• 
C.V. OLI}:FABRIEKEN 
"DE TOEKOMST" 

WORMERVEER 

Veevoeders, 
Technische oliën 
"Smaragd" Slaolie 

BOSM.AN 
0 ~SN.v~ 3 

• 
I 0 

.. " 

CONSTRUCTIE-WERKPLU TS 
MACHINEFABRIEK 
ROTTERDAll - BRIELSELAAII 45 

Telefoon 72525 {3 lijnen) 
Na 6 uur Barendrecht 492 

SPECIALITEIT 
VLIEGTUIGONDERDELEN - HULP· 
WERKTUIGEN VOOR LUCHTVAART· 
ROESTVRIJ ST ALEN UITLAATPIJPEN· 
LICHTMETAALWERKEN, ENZ. ENZ. 

(SMIT l 
SLIKKERVEER) 

ELECTRISC.HE 
MACHINES 

N.V. 
-Machinefabriek 
IJZER-, STAAL- EN 

METAALGIETERIJ 

v.h. Bakker & Co. 
RIDDERKERK 

• 

N.V. SCHEEPSWERVEN 

"PIET HEIN" 
voorheen 

FIRMA W. SCHRAM &ZONEN 

• 
WERVEN TE BOLNES 

EN PAPENDRECHT 

Twee dwarshellingen, elk 115 mtr. 
lang. Overdekt droogdok 11 6x30 
meter, geschikt voor het zwaarste 

materiaal. 

Telefoonnummers Rotterd•m 
71354. Dordrecht 377 4 ' 
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en ·heren 

VAN DE JONGEREN ORGANISATIE VRIJHEID EN DEMOCRATIE 

STAIONGEN 
EN HAAR GEVOLGEN 

Nederland is wedèrom opgeschrikt door een 
groot aantal stakingen, staking in de Amsterdam
se en Rotterdamse havens, door de taxi-chauf
feurs, bouwvakarbeiders en stratenmakers van 
Amsterdam, enz. De gehele Nederlandse pers 
schrijft artikelen, waarin men wijst op de E.V.C.
en C.P.N.-schuld bij deze stakingen, de Uniebon
den (de Katholieke Arbeiders-Bond, het Christe
lijk Nationaal Vakverbond en het N.V.V.) geven 
communiqué's uit, waarin de arbeiders worden 
aangespoord om hangende de bestaande onder
handelingen aan het werk te blijven, hoge dig
nitarissen geven hun afschuw te kennen over dit 
communistisch drijven en de terreurmethodes, 
welke de werkwilligen van het werk afhouden, 
enz. enz. Niemand of niets ontziet zich ·om ·de 
communisten de gehele schuld in schoenen te 
schuiven. 
Natuurlijk, de communisten hebben deze sta
kingen met een uitgesproken politiek karakter, 
waarschijnlijk op bevel van Moskou, op touw ge
zet. Ik ben de laatste om dit ook maar een mo
ment te betwijfelen. Maar toch vraag ik me in 
gemoede af, of die communisten dit allemaal wel 
zouden klaarspelen, wanneer zij hiertoe de ge
legenheid niet zouden krijgen. Het grote aantal 
arbeiders, dat deze keer aan de stakingen deel
neemt, is toch niet te verklaren ui:t alleen com
munistisch drijven; de meeste arbeiders zijn geen. 
communisten en hebben toch niet alleen door 
dwang het werk neergelegd. Er blijken dus nog 
wel erger grieven te zijn, welke het communis
tisch streven een schijn van rechtvaardigheid 
geven. De zegswijze: De gelegenheid maakt de 
dief, is hier wel van toepassing. 

* * * 
Nu versta ik onder het niet de gelegenheid krij-' 

gen natuurlijk nj.et, dat men de E.V.C. en de 
C.P.N. moet verbieden; dat zou de zaak alleen 
maar verergeren. Het bovengronds tamtam zou 
tot ondergronds gewroet worden, met niet minder 
funeste resultaten. Neen, onder dit niet de ge
legenheid krijgen, versta ik: "Heeft men van de 
andere zijde niet mede schuld aan deze stakin
gen?" Het antwoord hierop is niet zo eenvoudig. 
Ieder is nu wel bekend met het feit, dat er een 
zekere spanning bestaat tussen lonen en prijzen, 
m.a.w. de lager beloonden in onze samenleving 
hebben de grootste moeite om de touwtjes aan 
elkaar te knopen. Dat is punt één. Voorts is het 
langzamerhand aan ieder bekend, dat de lonen 

BUSSINK 
DEVENTER IiOEI{ 

pikante, . fijne 
kruidensmaak 

en ook grotendeels de prijzen in ons land zijn 
gefixeerd. Dat is punt twee. Deze twee punten 
vonnen de probleemstelling in een speldeknop. 
"Hoe kunnen wij de spanning tussen lonen en 
prijzen verminderen?" Antwoord: "Door loons
verhoging of door prijsverlaging!" Accoord, wan
neer wij deze twee oplossingen maar opvatten als 
twee benamingen voor hetzelfde aspect: reële 
loonsverhoging. Want men kan het nominale loon 
verhogen, b.v. met 5 %, of de prijzen verlagen, 
men kan dan spreken van reële loonsvérhoging, 
mits in het eerste geval de prijzen en in het 
tweede geval de nominale lonen stabiel blijven. 
De eerste oplossing, verhoging van het nominale 
loon met 5 %, is niet deugdelijk gebleken. Ook 
de Uniebonden zljn tot die erkenning gekomen. 
Die 5 % wordt in de prijzen doorberekend met 
het funeste gevolg, dat de prijzen minstens met 
5 %, maak vaker met meer stijgen. Resultaat: 
Vermindering van het reële loon. 

* * * 

Dan maar de prijzen verlagen. Maar hoe? Dit 
betekent verlaging der productiekosten. Echter 
tot die productiekosten behoren niet de belastin
gen, welke de ondernemer uit de productieop
brengst moet betalen en welke door haar hoogte 
een nadelige invloed hebben op de spaarlust (van 
degenen, welke een middelgroot of hoog inkomen 
hebben!, de kleine inkomens sparen al gedwon
gen via de verschillende premiebetalingen). Maar 
hierover is al zoveel geschreven, dat ik dit verder 
laat rusten. Tot de productiekosten behoren wel 
de sociale lasten, welke echter tengevolge van de 
onefficiënte werking der uitvoeringsorganen ho
ger zijn dan noodzakelijk is. Die sociale lasten 
kan men beschouwen als een onderdeel van het 
loon (de voormelde gedwongen besparingen van 
de werknemer). En hier komt men tot het kern
punt. Het voornaamste onderdeel der productie
kosten vormen wel de lonen. 
0 ja, zult U zeggen, als U zo even doorgaat, dan 
gaat U nog beweren, dat de productiekostenver
laging alleen grotendeels kan plaats vinden door 
loonsverlaging. 0 neen, aan die lonen behoeft 
men niet te tornen, maar wel zal men voor het
zelfde gemiddelde loon meer arbeid moeten gaan 
presteren, of met een veelgebruikt woord: de ar
beidsproductiviteit zal moeten worden opgevoerd. 
Dat betekent aan de ene kant, dat de werkgever 
moet zorgen voor de machines en instrumenten, 
welke zo efficiënt mogelijk moeten werken, en 
daarnaast moet hij zorgen, dat zijn organisatie 
zo deugdelijk mogelijk is. Aan de andere kant 
betekent dit, dat elke werknemer hardèr zal 
moeten gaan werken dan tot nu toe over het 
algemeen het geval is. Maar hier aangeland, zie 

ik al van alle kanten de verwijtende blikken op 
me gericht. Ja, hier is het grootste struikelblok, 
dat moet worden opgeruimd: ons huidig belo
ningssysteem. 
Ons huidig beloningssysteem is niet meer gebà
seerd op prestaties, maar op klassen. Een machi
ne-bankwerker, zowel de bekwame als de min
der bekwame, staat in een loonschaal, opklim
mend naar het aantal dienstjaren, maar niet naar 
de prestatie. De ijverige en de luie bouwvakar
beider gaan, het overdreven opgevoerde kinder
bijslagsysteem b.uiten beschouwing latend, met 
hetzelfde loon naar huis, enz. enz. De ijverige 
werknemer zegt, waarom zal ik harder werken, 
ik verdien toch niet meer of moet ik voor mijn 
luie collega mede de kost verdienen? 
De werkgever staat voor het probleem, als al zijn 
arbeiders een grotere prestatie verrichten, hoe 
kan ik hun nou meer geven? Doe ik het eenmaal, 
dan loop ik een boete op, welke alles opslokt, wat 
ik aan mijn arbeiders had toebedacht. Doe ik het. 
niet, dan worden mijn arbeiders ontevreden en 
de prestatie zakt weer aanmerkelijk. 

* * * 
Ziehier de oplossing van het probleem! Geef 

de werknemer wederom de bevrediging te gaan 
ontvangen, waarop hij volgens prestatie recht 
heeft. Dit zal een grotere stimulans zijn tot een 
hogere inspanning dan alle mooie woorden, ge
sproken over sociale voorzieningen, waarbij hij 
slechts een passieve rol speelt. Dit betekent daar
om nog niet, dat men de loonvorming geheel vrij 
moet laten, integendeel, men zal de spelregels in 
het leven moeten roepen, welke voor de werk
gever overduidelijk zijn en de werknemer een 
minimum-garantie geven. 
Herstel hiernaast binnen zekere grenzen de con
currentie en voor de werkgever zal dan de sti
mulans weer ontwaken om zijn bedrijf zo effi
ciënt mogelijk te beheren, met het grote voor
deel, dat de werknemer als consument lagere 
prijzen krijgt te betalen. 
Moge de Nederlandse regering met haar organen 
spoedig tot dit inzicht komen. 

EEN WERKNEMER. 

,-
"Apollo-Paviljoen" 

Apollolaan 2 - Tel. 9 2 41 0 
Amsterdam 

• 
Hier wordt u V. V.D.achtig 

verzorgd 

'---------~---------
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"VADER EN ZOON '' 
Kunst of kunstenmakerij 

In de vergadering van de Haag
se Gemeenteraad van 10 Juli j.l. 
zei de wethouder voor Onderwijs 
en Kunstzaken, volgens het ver
slag in de N.R.C., dat hij het van 
groot belang oordeelde, dat het 
"geval Ouborg" tot de juiste pro
porties zou worden terugge
bracht. 
Dit is een waar woord en nu de
ze kwestie ook in "Vrijheid. en 
Democratie" reeds enige reacties 
heeft uitgelokt, wil ondergete
kende als jongere, die zich uit 
hoofde van zijn studie wel eni
germate tot oordelen bevoegd 
acht, gaarne een bijdrage hiertoe 
leveren. 
Aangezien men de bekende 
klachten en verwijten aan het 
adres van de schepper van dit 
corpus delicti op ieder -gebied 
der kunst kan horen (en niet al
leen tegenwoordig .. , maar daar
over straks)) lijkt het mij dien
stig, allereerst het probleem van 
de verhouding van publiek tot 
moderne kunst nader te beschou
wen. 

Vooreerst wil ik dan opmerken, dat 
het begrip "modern" zeer betrekke
lijk is, evenals het begrip "klassiek"; 
het is onjuist één van deze voor één 
bepaalde categorie kunstwe11ken of 
één bepaalde stijlperiode te gebrui
ken. Elke stijlperiode kent een kiem
tijd, rijping en volgroeidheid, en het 
is nu voor de volgroeide "voorbeel
dige" meesters en hun werken, dat 
wij het woord klassiek gebruiken. 
Voor die kunstenaars en hun werken 
uit de kiemtijd van een stijlperiode, 
m.a.w. voor hen, die zoeken naar 
nieuwe vormen en/of idealen, bezigt 
men de aanduiding modern. Zoals 
reeds gezegd, het woord heeft slechts 
een betrekkelijke betekenis: dat wat 
nieuw is in zijn tijd. Echter zullen 
sommige kunstwerken, die bij hun 
schepping algemeen als modern wor
den aangemerkt, later met algemene 
instemming als klassiek worden be
schouwd. De voorbeelden hiervan 
liggen voor het grijpen. De begrip
pen klassiek en modern zijn dus 
enerzijds tegenstellingen, anderzijds 
bèhoeven zij dit niet te zijn. 

Ook onze periode een 
"kiem tijd". 

Ook onze tijd is er een van overgang, 
zo'n "kiemtijd". Revoluties en (te?) 
snel plaats hebbende evoluties op 
vrijwel alle gebieden zijn de tekenen 
van een zich voltrekkende belang
rijke wijziging in onze cultuur. Be
langrijk hierbij is, dat vooral de 
jonge wetenschap der psychologie 
aan veel culturele leiders- waartoe 
ook de scheppende kunstenaars be
horen - een zo niet dieper, dan toch 
bewuster gevoelsleven heeft gegeven 
(zie C. G. Jung). 
Wij zien dus, dat onze tijd het beeld 
biedt van een zich sterk wijzigende 
structuur op vrijwel alle gebieden 
des levens, waarin de mens ijverig 
streeft en zoekt naar nieuwe normen 
en vormen. Ook - en in nog heviger 
mate! - de kunstenaars: de laatste 
decennia voltrokken zich in de kunst 
reeds zulke ingrijpende wijzigingen 
in de opvattingen van de meest prin-

cipiële begrippen als op geen ander 
gebied. 
Of nu dit streven binnen afzienbare 
tijd tot resultaten zal leicien, die de 
toets der tijden kunnen doorstaan en 
een zuivere schoonheidsaandoening 
kunnen blijven geven, kan slechts 
de toekomst leren. Alleen de Tijd 
kan hier spreken. 
Hoe dan ook, wij zitten thans mid
den in een tijd van zoeken en expe
rimenteren en het is daarom, dat 
próf. dr. Eernet Kempers de term 
"Experimentisme" voorstelde voor de 
tegenwoordige kunst. 
Dit zoeken en experimenteren ge
schiedt, zoals boven reeds betoogd, 
op vrijwel alle gebieden; dat een 
kunstenaar - een mens, die veel 
dieper en intenser leeft dan anderen 
- dit in zeer sterke mate doet, 
spreekt dus vanzelf. Even logisch is 
het, dat hij al experimenterende "de 
massa" steeds a.h.w. zal vóór zijn, 
ook al is dat geëxperimenteer iets 
wat geheel in de tijdsspheer past. Die 
"massa" echter, ternauwernood ge
wend aan de eigentijdse kunstuitin
gen, begrijpt van die experimenten 
op voor haar nog onbekend gebied 
niets en spreekt van "die onbegrijpe
lijke moderne kunst" en "futuristi
sche trala", terwijl de desbetreffende 
kunstenaar door alle eeuwen heen, 
wanneer zo'n proces zich voordoet. 
wordt verweten, dat hij individualis
tisch of decadent is of dat in hem 
en zijn werk de ge~eenschapsfactor 
ontbreekt (d.w.z. "men" kan het be
grijpen - geestelijk omvatten). 

Middeleeuwen en overheid. 

In de Middeleeuwen smeet men zo'n 
ketter in een kerker of wel zette hem 
op de brandstapel; in een bepaalde 
huidige samenleving wordt door de 
almadltige en alwetende overheid de 
wereld kond gedaan, dat deze kun
stenaar de beproefde paden heeft 
verlaten, een decadente kunst ver
tegenwoordigt en daarom in ongena
de is gevallen .... Het is mij onbe
grijpelijk, dat in Nederland een 
liberale volksvertegenwoordiger in 
volle ernst suggesties kan doen, 
waarvan toch bovengeschetste prak
tijken de uiterste consequenties zijn. 
In ieder geval kan de overheid door 
deze suggesties komen tot het voeren 
van een "cultuurpolitiek", wat uit
eindelijk toch ook inhoudt het pro
pageren van "gemeenschapskunst" 
en aangezien dit impliceert, dat de 
kunstenaar zijn ideeën en phanta
sieën in een keurslijf moet persen, 
is deze m.i. verwerpelijk. 
Alle critiek op de moderne kunst 
culmineert in de leuze: Terug naar 
de gemeenschapskunst, waarbij dan 
bij voorkeur verwezen wordt naar de 
Middeleeuwen. Deze beginperiode der 
moderne Westeuropese beschaving 
nu heeft men wel vergeleken met de 
jeugd van de mens,• aangezien de 
overheersende karaktertrekken van 
de Middeleeuwse cultuur herinneren 
aan die van het kind. Wanneer dan 
thans, anno 1950, genoemde leuze 
weerklinkt, dan kan ik niet anders 
dan verzuchten: Inderdaad, onze 
Westeuropese beschaving is seniel -
ze wordt kinds .... 
Neen, als kunstscheppingen worden 
aangepast aan de smaak van het pu
bliek, zal de kunst steeds een vijf
tig of meer jaren achter zijn bij de 
ontwikkeling op alle andere gebie
den, geestelijk en stoffelijk. Integen
deel, wij zijn tot op heden te veel 
groot gebracht en opgevoed met de 

kunstuitingen van een voorbije tijd, 
waardoor wij in het algemeen te 
weinig oog en oor kunnen hebben 
voor de eigentijdse scheppingen en 
het is aan ons en onze culturele lei
ders om deze fout bij de opvoeding 
van komende generaties te vermij
den, door deze van meet af aan in 
regelmatig contact te brengen met 
de dan moderne en zelfs hypermo
derne kunstuitingen. Slechts zó kun
nen publiek en scheppend kunste
naar nader tot elkaar worden ge
bracht en kan een vruchtbare wis
selwerking tussen beidè plaats vin
den! 

De kwestie Ouborg. 

Wat is er nu in wezen gebeurd met 
het toekennen van een prijs aan 
"Vader en zoon" van P. Ouborg? Men 
kan en mag dit niet anders zien dan 
als een officiële erkenning van de 
verdiensten van een scheppend kun
stenaar (en niet zozeer als een be
loning voor een bepaald kunstwerk!), 
dle een vooraanstaande plaats in
neemt bij het algemeen(!) "streven 
en zoeken naar nieuwe normen . en 
vormen" en wel speciaal op het ter
rein der abstracte, dus voorstelling
loze (beeldende) kunst! Dat een wel
denkend mens met slechts een grein 
gemeenschapszin en liefde voor de 
kunst (de barometer van alle men
selijk denken en kunnen) bezwaar 
kan maken als door een gemeente 
met 500.000 inwoners zo'n kunstenaar 
wordt erkend en aangemoedigd door 

· hem een bedrag van f 1.000,- toe te 
kennen, is m.i. absurd. 
Maar de meesten van ons ontvangen 
niet iedere dag zo'n bedrag en dus 
was dit voor "the man in the street" 
iets spectaculairs en was hij (leek 
zijnde) direct met zijn oordeel klaar: 
Dit is geen kunst, want .... ik be
grijp het niet en dus zijn die kunste
naar en zij, die hem steunen, gek, 
althans ontaard. Dus: vox populi, 
vox dei. Waardeert echter deze "man 
in the street", de "massa", de leek de 
niet-moderne kunst, die dan wèl be
grijpelijk zou zijn, dan zozeer - loopt 
hij daarvoor warm? De recettes van 
de schouwburgen, concertzalen .en 
musea leren wel anders. 

Moge ik eindigen met enkele woor
den te citeren van één der grootste 
kunstenaars van deze eeuw, één van 
de grondleggers der moderne muziek: 
Debussy. 
In een artikel over de populariteit 
van Richard Wagner in die dagen en 
de navolging, die deze daardoor ge
wekt had, schreef Debussy in 1903 
o.a.: "Er zullen tijden zijn, waarin 
imitatie en beïnvloeding de troon be
stijgen. En veelal zal het moeilijk zijn 
de duur dier perioden, alswel de 
juiste nationaliteit of andere bron 
dier invloeden te bepalen. Die waar
heid is banaal en deze gang van za
ken wordt door een historische nood
zaak gedicteerd. Bovendien hebben 
deze perioden hun nut voor lieden, 
die platgetreden paden plegen te 
verkiezen. Daarnà zullen anderen 
verder moeten gaan. . . . om regionen 
te verkennen, waar men soms bitter 
voor de schoonheid moet lijden. Al
les en ieder vindt zijn natuurlijke 
plaats in dit bestel. De rest is hoog
stens een kwestie van handelspoli
tiek, die helaas van artistieke vragen 
nimmer is te scheiden." 

PH. J. GOLDSMID. 

(Uit het feit, dat wij bovenstaande 
beschouwing van de heer Goldsmid 

publiceren, mag zeker niet de ge
volgtrekking worden gemaakt, dat 
wij het met zijn betoog volkomen 
eens zijn. Daartegenover staat, dat 
zijn artikel diverse argumenten be
vat, die wel onze instemming heb
ben en die het overdenken en be
spreken volkomen waard z-ijn. Wij 
zien in een en ander uitstekende ele
menten om te dienen als basis voor 
interessante stof op onze discussie
bijeenkomsten en debatavonden. 

Red.) 

BITTERZOET 
Gedachten van 
Jan Greshoff 

"Bitterzoet", een bundel gedachten 
van onze letterkundige Jan Greshoff. 
Hij is een oorspronkelijke denker, 
die zijn gevoelens ongeremd uit. In 
de achter ons liggende oorlogsjaren 
heeft hij het Nederlandse letterkun
dige leven krachtig gesteund in de 
vrije wereld. De bundel "Bitterzoet'' 
verscheen in 1944 te Willemstad, op 
Curaçao. 
Een aantal dezer gedachten volgen 
hierbij. 

118. Een dichter, die zich in de po
litiek begeeft, is als een aarts
engel, die uit louter baldadig
heid met zijn wieken de rioalen 
reinigt. 

126. Fascisme is geen stelsel en heeft 
niets met politiek te maken. Het 
is een karakterfout. 

171. De ware vaderlander is hij, die 
weigert de redding van zijn va
derland met een onrecht te 
kopen. 

176. De hoogste deugd verdraag
zaamheid, vloeit voort uit de 
erkenning der kortstondigheid 
van ieder levensverschijnsel en 
de eeuwigheid van het leven. 

185. - Waarom smaalt gij toch im
mer op de overheid? 
- Omdat zij mij een omgekeer
de volgorde tracht op te drin
gen. Zij eischt eerbied voor 
zich· zelf, zonder éérst haar eer
biedwaardigheid te bewijzen. 

220. Liefde eischt bezit. Een wereld 
zonder bezit kan niet anders 
dan een liefdeloaze wereld zijn. 

233. Alleen de zwakken dreinen om 
kracht.. Een sterk volk heeft 
geen sterke mannen nodig. Een 
gezond gemenebest lachlt om 
wonderdokters en acrobaten. 

274. Men roept tegenwoordig om 
jeugdige regenten. Dit is een 
blijk van geringe menschen
kennis en onvoldoende levens
ervaring. Oude regeerders ver
dienen ten allen tijde verre de 
voorkeur. Hun sterftecijfer is 
veel hoger. 

332. Oorlog zal er altijd zijn, zeggen 
de vaklieden. Dat lijk~ mij 
waarschijnlijk, want wat moet 
de menschheid anders uitspo
ken, wanneer zij zoo nu en dan 
vacantie van de beschaving 
neemt? 

364. "On est un libéral comme on 
est vidame ou duchesse dou
airière", schreef Albert Thibau
det. Hij dacht te spoltten, doch 
stelde de aanduiding liberaal 
gelijk met een adelsbrief. En 
zoo aanvaard ik die. Ik vind 
het inderdaad een groote eer 
vrijzinnig, vrijblijvend, vrijge
vig, vrijmoedig, vrijdenkend, 
vrijbuiter en vrijhandelaar te 
zijn. E. N. 



DE DRIEMASTER 

De Belgische Koningskwestie 
en de Democratie 

Enige critische kanttekeningen 
I 

Merkwaardige uitspraken 

De Koningskwestie van onze Bene
lux-partner heeft heel wat stof doen 
opwaaien in de Nederl<i~ndse pers. 
Ten onrechte enerzijds en terecht 
anderzijds. Ten onrechte in zoverre, 
dat Nederlandse partijbladen, t.w. de 
kaltholieke en socialistische persorga
nen, hebben gemeend zich te hebben 
moeten uitspreken pro of contra Leo
pold III en hierdoor hebben getoond 
onbescheiden genoeg te zijn hun neus 
te steken in buurrnan's zaken; te
recht in zoverre, dat verschillende 
bladen de tactiek, welke de verschil
lende Belgische par:tijen bij de be
handeling van deze zaak volgden, 
bespraken, want hierbij kwam de 
kwestie van de democratie in het ge
ding. Een al of niet democratische 
nabuur kan ons niet onverschillig la
ten met het oog op de voltooiing van 
de Benelux en de Westeuropese sa
menwerking. 
Over dat gedee]te, waarover ten on
rechte stof is opgewaaid, veroorloof 
ik mij slechts één opmerking, n.l. 
dat de wijze, waarop een deel der 
katholieke en socialistische pers 
heeft getracht het Nederlandse volk 
pro of contra de Belgische vorst te 
doen partij kiezen, in hoge mate on
fatsoenlijk is. De Belgische konings
kwestie is materiëel een Belgische 
kwestie, waarover het aan de bui
tenlandse pers is toegestaan een ge
past Sltilzwijgen te bewaren of op 
objectieve wijze te berichten, meer 
niet. 

telijke begrippen, had de C.V.P. het 
recht om deze beslissing te nemen, 
maar moreel heeft deze partij vol
komen gefaald en is ondemocratisch 
geweest. 

Van socialistische zijde is men ech · 
ter even fout geweest (de commu
nisten laat ik maar buiten beschou
wing). De wijze, waarop de socialis
tische partij de bUiten-parlementaire 
oppositie heeft gevoerd, is zo onde
mocratisch mogelijk. Dat de Partij 
van de Arbeid dit toejuicht, is ge
woonweg niet te begrijpen, immers 
wat een lawaai heeft deze partij niet 
gemaakt tijdens de behandeling der 
Indonesische kwestie over het feit, 
dat zich een zgn. buiten-parlemen
taire oppositie had gevormd onder 
leiding van Rijkseenheid. 

De Nederlandse niet-socialistische 
pers heeft dan ook terecht de onde
mocratische methode van politieke 
stakingen en straatrevoluties, gepro
pageerd door de heer Spaak en de 
zijnen, aan de kaak gesteld. 

Trouwens, ook op dit punt is men 
van socialistische zijde wederom in
consequent, want, als de communis
ten politieke stakingen uitlokken, 
dan schreeuwt men van socialistische 
zijde moord en brand. Men moet van 
socialistische zijde bedenken, dat 
men door middel van politieke stlt
kingen en straatrevoluties geen ge
ordende democratische staat kan be
reiken en dat men ten slotte het ook 
de communisten niet meer princi-

piëel kan ontzeggen hetzelfde te 
doen. 

Een interview. 

toch wel het gevaar, dat in zijn 
woorden ligt besloten, inzien. Aan 
het recht om te demonstreren wil ik 
niet tornen, omdat dit besloten ligt 

"Het Vrije Volk" heeft blijkbaar toch in het grondwettelijke recht van 
nog nattigheid gevoeld en om zich te vrije meningsuiting. 
dekken tegen de protesten van niet~ Zeer ongelukkig vindt ik de verge
socialistische zijde, heeft dit blad in !ijking van de Koningskwestie 141et 
haar uitgave van 3 Augustus j.l. een de mogelijkheid het algemene kies
interview geplaatst met de voorzitter recht af te schaffen. Bij de eerste 
der Belgische Liberale Partij, de heer kwestie wordt het volk geen enkel 
Motz. Deze zou .onder anderen op grondwe:ttelijk recht onthouden, men 
een vraag, of een politieke staking al - kan de kwestie met alle grondwette
of niet geoorloofd is, hebben geant- lijke en democratische middelen ver
woord, dat het z.i. wel geoorloofd is. dedigen of aanvallen. De afschaffing 
Hebben de arbeiders in het verleden van het algemeen kiesrecht betekent 
niet gestaakt en gedemonstreerd de afschaffing van de democratie en 
voor het algemeen kiesrecht?, sprak komt men dan in verzet, dan is dat, 
de heer Motz volgens het "Vrije omdat men de vrijheid en de demo
Volk". was dat geen politieke sta- eratie als zodanig wil verdedigen. 
king? Men kan er, volgens hem, over Men heeft dan zelfs de morele plicht 
twisten, of ook de arbeiders bij de om met alle middelen te strijden, 
openbare diensten aan zulke stakin- want het alternatief is dictatuur. 
gen mee moeten of mogen doen. 
Maar aan het recht om voor politie
ke doelein,den de straat op te gaan 
en te staken, zoals in het conflict te
gen Leopold III, aan dat recht wilde 
de heer Motz niet tornen, principiëel 
niet tornen. 
Zou een minderheid van 48% zich 
niet tegen een meerderheid van 52% 
mogen verzetten, wanneer die meer
derheid, om een voorbeeld te noe- ·· 
men, het algemeen kiesrecht zou wil
len afschaffen? Tot hier de heer 
Motz. 
Als het "Vrije Volk" de uitspraken 
van de heer Motz objectief heeft 
weergegeven, dan maakt de heer 
Motz een gevaarlijke glibber in de 
verkeerde richting. Hij keurt de po.!. 
litieke staking, behoudens in open
bare bedrijven, goed. Hiermede heeft 
hij de liberale gedachte geen dienst 
bewezen en is hij eens te meer het 
bewijs, dat men door zijn hartstocht 
tot onjuiste uitspraken kan komen. 
Bij nadenken moet de heer Motz 

Straatsburg. 

Ten slotte nog het optreden van de 
Nederlandse afg.evaardigden Kersten 
en Bruins Slot in het Europees Par
lement te Straatsburg. Deze hebben 
betoogd, dat de heer Spaak geen 
voorzitter meer kon· zijn van het 
Europees Par1ement, wegens de Ko
ningskwestie. Sinds wanneer worden 
de kwaliteiten van een voorzitter 
beoordeeld aan de hand van het feit, 
dat hij een huiselijke twist heeft? 
Gelukkig bleek de meerderheid het 
inzicht te hebben, dat men voorzit
ters over het algemeen heeft te be
oordelen naar hun optreden in de 
omgeving, waar zij als voorzitter zijn 
geplaatst. De Belgische Konings
kwestie is nog geen Europese kwes
tie. 
Moge het bovenstaande een les zijn 
voor allen, voor wie vrijheid en de
mocratie de hoogste politieke goede-
ren zijn. 

JAN C. NIELSS. 

~-- ............. uwnaww----=u= 
Over de methode, waarop de ver
schillende partijen hebben getracht 
haar doeleinden te verwezenlijken, is 
internationaal gezien, discussie mo
gelijk. En dan dient allereerst te 
worden geconstateerd, dat zowel de 
pro-Leopoldisten als hunne tegen
standers de democratische regels met 
voeten hebben getreden. 

In vacantiestemming. •• 
Fouten van twee kanten. 

De C.V.P. had geen gelijk te menen, 
dat zij met 52% der zetels en met 
slechts 48% der stemmen (dus in fei
te een minderheid) haar wil aan het 
Belgische volk kon opdringen. Het is 
nu eenmaal niet democratisch om 
met zo'n kleine en labiele meerder
heid tegenover zo'n grote minderheid 
(in feite de meerderheid) 'n beslissing 
van een dergelijke importantie te ne
men. Nog afgezien van het feit, dat 
deze beslissing bij çle eerstvolgende 
verkiezingen wederóm ongedaan kan 
worden gemaakt, doordait de C.P.V. 
dan wel weer een grote kans heeft 
om minderheidspartij te worden. 
Het beroep hierbij op de uitslag van 
de volksraadspleging, waarbij 57% 
van de stemmen vóór terugkeer des 
konings en 43% tegen zijn uitge
bracht, is m.i. enigszins gevaarlijk, 
daar bij de laatste verkiezingen 9% 
der kiezers, aanvankelijk pro-i.eo
poldisten, blijkbaar toch de voorkeur 
heeft gegeven aan de anti-Leopoldis
tische partijen en de innerlijk ver
deelde Liberale Partij. 
Een ander punt, waarmede de C.V.P. 
rekening had moeten houden, was 
het feit, dat tijdens de volksraad
pleging de twee bevolkingsgroepen 
een van elkaar verschillende mening 
t.o.v. de Kóningskwestie aan de dag 
legden. Dit punt van de nationale 
eenheid had de C.V.P. moeten waar-' 
schuwen. 
Formeel, d.w.z. volgens positief rech-

Een deel van de redactie zit aan zee 
en is eigenlijk te lui om ook maar 
een woord op papier te zetten, als 
een mededeling, dat er nog te weinig 
kopij voor het Augustus-nummer is, 
de plicht-om-te-schrijven als een 
zware hand op een rood-geschroeide 
schouder legt. "Au," zegt het van 
zeeïge ziltigheid doortrokken redac
tiedeel en zoekt verlossing VC)n de 
schroeiende pijn in de aanblik van de 
eeuwig deinende wateren, die de gele 
stranden bespoelen. 
Het mag niet baten. Zelfs na een 
masserend bad in de zoute, wit-krui
vende golven, is de last niet wegge
nomen. 
"Het enige redmiddel," fluistert de 
innerlijke, heel diep innerlijke, stem 
van de plicht, "is een vlotte greep 
naar pen en papier." Uw zeewater
lekkend redactie-deel zucht en be- • 
gint traag het droog- en kleedpro
ces dat muzikaal geïllustreerd wordt 
do~r de bries, in wier melodie steeds 
opdringeriger .,pen en papier, pen en 
pápier" doorklinkt. Trager dan traag 
werkt dan uw nu droge en geklede 
redactie-deel zich los uit het veel
kleurig schilderij, dat het strand is, 
om zich na enige uitgebreide omwe
gen terug te vinden achter een maag
delijk vel papier. 
Oei, wat kan die plicht dwingen. 
Daar buiten krullen de golven, die 
hun lied door het open raam tot uw 
door de zon gebakken redactie-deel 
zenden, daar juichen de kinderen in 
een glinsterend spattende branding, 
daar liggen veel blote benen en ar
men in de gulle zonnestralen, daar 

doet een ieder waar hij zin in heeft 
en dat betekent vooral: daar doet 
een ieder niets. 
Redactie-lid aan zee kijkt nog een
maal droevig achterom, wacht tot 
een kleine witte boot met roestbrui
ne zeilen is voorbij gegleden, grijpt 
dan moedig vulpen en doet. . . . niets. 
Zon en zee en bries hebben behalve 
de huid ook de hersens van uw re
dactie-deel aan zee uitgeloogd en 
redactie-lid tot fossiel getransfor
meerd. Kan een fossiel scheppende 
arbeid verrichten, geïnspireerd wor
den tot een lezenswaardige penne
vrucht? Fossiel grijpt in vertwijfeling 
naar het plaatselijke krantje, in de 
volksmond "Het Sufferdje" geheten, 
dat al deze weken aan zee enige bron 
van geestelijk voedsel was. "Sufferd" 
zal in zijn kolommen toch wel een 
woord, een zinsnede bergen, waaruit 
een bladvulling (artikel zou hier te 
brutaal staan) voor de "Driemaster" 
geboren kan worden? 
Redactie-lid Fossiel begint bij de ad
vertenties, omdat het hoofdartikel in 
"Het Sufferdje" ontbreekt, maar het 
forum van de plaatselijke midden
stand levert niets op. In geen vari de 
dorpen in de omgeving heeft zich een 
aardig gebeuren afgespeeld, blijkt 
vervolgens. Een grondige bestude
ring van het binnen- en buitenlands 
nieuws, wat eerlijk gezegd wel een 
beetje boven de vacantie-krachten 
van uw redactie-lid aan zee ging, 
brengt veel narigheid en geen op
wekkend aanknopingspunt, maar te
vens de overtuiging, dat een redac
tie-lid met vacantie beter met rust 

• 

gelaten kan worden, omdat zo'n deel 
van de redactie toch niets behoorlijks 
kan produceren. 
Redactie-lid aan zee heeft de hier
boven geschreven regels nog eens 
doorgelezen en is er van overtuigd, 
de lezers van "De Driemaster" een 
enorme teleurstelling bezorgd te 
hebben. Doch, diezelfde lezers be
zorgen de redactie regelmatig teleur~ 

. stellingen, want lang niet iedere 
maand, ontvangt de redactie van 
"De Driemaster" van afdelingen, 
van individuele J.O.V.D.'ers, van 
verontwaardigden, van instemmers, 
van creatievelingen, die stroom van 
artikelen, schetsjes, gedichten, brie
ven, die "De Driemaster" zou kun
nen maken tot echt hèt blad van, 
voor en door de J.O.V.D.'ers. 
Dit (bovenstaand) moeizaam ge
wrocht, saai en leeg schrijfsel is 
daarom de lage wraak van uw re
dactie-lid 

AMMY DE MUYNCK, 
(met vacantie aan zee). 

N.B. Tien sigaretten en een lange 
middag zonder het dreunend lied 
van de zee, kostte dit verhaal. 

Tengevolge van de vacantie is het 
Augustus-nummer van ons maand
blad wat later verschenen en even
eens kleiner dan gewoonlijk. 
De redactie belooft evenwel de schade 
in September ruimschoots te zullen 
inhalen. 



DE DRIEMASTER 

J.O.V.D.-nieuws van hier en daar 
Ons zomerkamp 

te .Holten 
Denk om de prijsvraag 

Zoals in het kamp reeds werd me
degedeeld, heeft de redactie een 'prijs 
uitgeloofd voor diegene, die het bes
te artikeltje over de kampweek 
schrijft. Het artikel behoeft geenszins 
een verslag te zijn. Een korte im
pressie, een beschrijving van een 
ernstig of humoristisch voorval, een 
verslagje van een ,enkele avond, al
les is welkom. 
In~endingen zo spoedig ' mogelijk 
wegsturen, want in het September
nummer van "De Driemaster" zal 
alles (dus niet enkel de bekroonde 
inzending) worden geplaatst~ Oud
kampgenoten aan de slag dus. Zie 
het voor mijn' part als een korte 
verlenging van de kamp-corvée. De
ze werd ook op voorbeeldige wijze 
verricht! Wij verwachten dus een 
behoorlijk aantal beschreven vene~ 
tjes, (doordrenkt met de geur van 
bos en hei en mestvaalt) op de re
dactie-tafel. En dat is een grote tafel! 

* * * 
Willen. diegenen, die tijdens het 

kamp actief zijn geweest met hun 
fototoestel, de (gelukte) foto's opstu
ren naar Bertie Loman (adres: zie 
deelnemerslijst). Op het weekend te 
Vierhouten zal de samengestelde al
bum dan ter inzage liggen, en de na
J::!estellingen zullen blijmoedig wor
den genoteerd. Men kan natuurlijk 
de foto's ook persoonlijk meebrengen 
naar Vierhouten. 
Kan een foto-eigenaar echter niet op 
dit weekend aanwezig zijn, laat hij/ 
zij ér dan toch voor zorgen, dat de 
foto's present zijn. De geen-fototoe
stelbezittende kampleden zullen dit 
hogelijk waarderen. 

* * * 
H ~t ligt in de bedoeling aan iedere 

kampbewoner, behalve de deelne
mers-lijst, nog een kort verslagje toe 
te zenden. Even geduld echter, want 
het secretariaat heeft nog een paar 
dagen vacantie te goed. 

Wie kan het secretariaat helpen 
aan de paar Overijsselse kranten, die 
in enkele korte artikeltjes aandacht 
aan ons kamp he'b.ben besteed? Een 
exemplaar van iedere krant is vol
doende. In het archief mogen deze 
knipsels niet ontbreken. SECR. 

Congres te 
St~ttgart 

De ].0. V.D. zendt 
afgevaardigde 

gekregen over een pagina in "Third 
Force", het tijdschrift van de Libe
rale Internationale. 
Volgens een recente opgave was het 
aantal leden van enkele der bij de 
W.F.L.R.Y. aangesloten landelijke or
ganisaties als volgt: 

Zwitserland ....... . 
·Groot-Brittannië 
België 
Frankrijk ......... . 
Zweden ........... . 
Luxemburg ....... . 
Duitsland ......... . 
Denemarken 

12.000 

8.000 

19.000 

8.000 

12.500 

500 

6.000 

5.~5o 
Midden Augustus vindt in Istamboul 
het jaarlijkse congres plaats van de 
World Assemoly of Youth (W.A.Y.). 
Mr. John Frankenburg (Eng), zal 
voor de W.F.L.R.Y. aan de beraad
slagingen deelnemen. 
De Liberale Internationale houdt 
,haar Jaarlijkse Congres te Stuttgart,_ 
van 24 t/m 28 Augustus, gedurende 
dezelfde tijd waarop het Europese 
Parlement bijeenkomt te Straats
burg, 150 km verder. 
Het congres zal worden bijgewoond 
door vooraanstaande liberalen uit 
vele West-Europese landen. Vanuit 
Straatsburg zullen er velen komen 
overwippen. 
De agenda, samen te vatten onder: 
"De liberale weg tot een Verenigd 
Europa", zal de mogelijkheid bieden 
de houding der liberalen vast te stel
len tegenover de in Straatsburg te 
bespreken problemen. 
In tegenstelling met het Europ"ese 
Parlement, is de liberale internatio
nale niet gebonden do'Or orders van 
bovenaf. Het is daarom niet on
waarschijnlijk, dat het congres zaken 
zal bespreken, met welke het parle
ment zich niet mag ophouden, b.v. 
defensie. 

over verschillende algemene regle
mentsbepalingen, plannen voor het 
komende winterseizoen, zomerkamp 
vertelde. Daarna nam de heer Kobus 
het woord. Op zijn eigen zo gemoede
lijke manier gaf hij eerst een over
zicht wat opvoeden eigenlijk was. De 
meest natuurlijke betrekking was de 
opvoeding Moeder-kind. Hiervan uit 
gingen ook de bekel).de paedagogen 
als Jan Ligthart, Fröbel, Pestalozzi. 
Het wezen van de opvoeding is 1. in
grijpen in het wezen van het kind; 2. 

ingrijpen moet bewust zijn; 3. er 
moet een innige gemeenschap zijn. 
De cultuur moet door de jeugd weer 
opnieuw worden begrepen en door
leefd. Zodoende is elke opvoeding 
steeds een nationale opvoeding. We 
beginnen met de naaste omgeving: 
de gebruiken, huismiddeltjes, bijge
loof enz., dus heemkunde. 
De nationale opvoeding is noodzake
lijk. Want eerst moet het eigen land 
en zijn cultuur begrepen worden, 
voordat we die van een ander land 
kunnen verstaan. Door de nationale 
opvoeding wordt de ware verdraag
zaamheid geboren. Daarna pas zijn 
we toe aan internationale opvoeding. 
Bij te grote waardering van de na
tionale opvoeding ontstaat nationa
lis~e en chauvinisme. Maar in goede 
banen geleid, kan nationale opvoe
ding juist een toenadering der vol
ken kweken. Dan berust de nationa
le opvoeding op de drie zuilen: vrij
heid, verantwoordelijkheid en sociale 
gerechtigheid. 
Hiermede eindigde de heer Kobus 
zijn inleiding. Tot 10 uur werd het 
debat voortgezet, waarbij we af
dwaalden tot "geleide economie". 
Voor de rest van de avond amuseer
de ieder zich op eigen wijze. 
Op de avond werden 3 nieuwe le
den geboekt." 

Maandorgaan van de Jongeren 
Organisatie Vrijheid en Democra
tie (J.O.V.D.) 
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I( uns tzinnig 
De Voorzitter: Ik moge de geachte 

afgevaardigde er op attent maken, 

dat zijn interessante beschouwingen 

niet in het Voorlopig Verslag zijn be

handeld. Ik heb er geen bezwaar 

tegen, dat hij een kader trekt voor 

zijn betoog, maar het blijve een b'e

trekkelijk smalle lijst; ook in een 

smalle lijst kan een aantrekkelijk 

schilderij gevat zijn. 

De heer Ritmeester (V.V.D.): Mijn

heer de Voorzitter! In het algemeen 

zijn grote schilderijen niet voorzien 

van smalle lijsten; dat zult U toe

stemmen, dat staat niet. Maar 

afgezien daarvan wil ik de lijst 

paarne zo smal mogelijk maken, mits 

deze voor het oog niet te zeer uit de 

toon valt. (Tweede Kamer) Het congres zal door ten minste 500 

deelnemers worden bezocht. De Duit
se Vrije Democratische Partij treedt 
op als gastvrouwe, en F'ranz Blücher, 
vice-kanselier van de West-Duitse 
Republiek, zal de gehele week aan-

.--.:- -- -- ~--------· 

wezig zijn. Secr. 

OP NAAR ONS WEEKEND 
TE VIERHOUTEN 

Dordrecht zet door!! Houdt--30 September en 1 October vrij! 

Nieuwe leden Herinnert U zich· onze conferentie 
van 25 en 26 Februari j.l. te Vierhou

In "De V.V.D.-Koerier", het nieuwe ten nog? Natuurlijk doet U dat; be
en aantrekkelijke mededelingenblad halve de wegblijvers, die ook toen 
("mededelingen" opgevat in Zieer rui- weer ongelijk hadden, en zich tevre
me zin; 4 pagina's druk) van de af- .. den moesten stellen met een verslag 
deling Dordrecht der v.v.b., wordt 
op een aantal plaatsen aandacht be
steed aan onze J.O.V.D. In een arti
keltje wordt verslag uitgebracht 
over de derde bijeenkomst van onze 
Itordtse J.O.V.D.-afdeling, kennelijk 

· in ons blad. 

schrijven als deelnemers aan dit 
weekend. In Februari werd op 34 

bedden in "De Paasheuvel" beslag 
gelegd. Zullen nu-de slaapzalen (ca
pa.citeit 60 à 70 man) geheel in ge
bruik genomen moeten worden? WU 
hopen het. Een briefkaartje aan het 
Secretariaat (v. Tuyll v. Seroosker
kenplein 29 I, Amsterdam-Z.) is vol
doende om U als deelnemer te laten 
nqteren. 

De derde vergadering van het Exe- geschreven door een onzer leden. Wij 
cutive Committee van de World Fe- ontlenen het volgende: 

Zo'n weekend gaan we weer houden. 
En wel op 30 SEPTEMBER-I OC
TOBER A.S. Weer in het conferen
tie-oord "De Paasheuvel" te Vier
houten. Een bekende spreker zal 
worden uitgenodigd en de andere 
dag zullen wij in een onderling ge-

Geeft U dus SPOEDIG op! 
Aanvang: Zaterdag pl.m. 5 uur. 
Sluiting: Zondagavond (ieder kan 

deration of Liberal and Radical "Uit de vorige avond hadden we ge- sprek de diverse J.O.V.D.-problemen zijn woonplaats nog bereiken). 
Youth zal op 25 en 26 Augustus 
plaats vinden te Stuttgart. G. van 
Schagen, secretaris J.O.V.D., verte
genwoordigt Nederland in dit Com
mittee. 
De W.F.L.R.Y. heeft de beschikking 

leerd na de lezing iets gezelligs te 
doen. Daartoe brachten we een sjoel
bak, bridgekaarten, versterker met 
gramofoon en platen mee. 
Voorzitter B. Visser opende de avond 
met een aardige speech, waarin hij 

de revue laten passeren. En waar 
J.O.V.D.'ers bijeen zijn, wordt de ge
zelligheid en de ontspanning nimmer 
vergeten! 
Gedurende ons Holtense zomerkamp 
lieten zich reeds een 15-tal leden in-

Practische mededelingen volgen in 
het September-nummer van "De 
Driemaster". SECR. 

N.B. De V.P.R.O. zal een korte re
portage van dit weekend verzorgen. 



_) 

DE DRIEMASTER 

N.V. Oliefabrieken 
T. DUYVIS Jz. 

Koog aan de Zaan 

• 
Plantaardige oliën 

• 
Slaolie 

• 
Salata 

• 
Chocoladepasta 

THOMASSEN & DRIJVER 
DEVENTER 

N.V. Ned. Caoutchouc- en 
Gutta-Per~hafabriek 

voorheen Bakker & Zoon 
RIDDERKERK 

gechnische 

:Jlubberartikelen 

voor: 

Blikverpakking voor de Conservenindustrie 
Rondcartonnages 
Patentsluitingen voor glasverpakking 

N.V. ~ 

W. A. HOEK's 
MACHINE- EN ZUURSTOFFABRIEK 
Hoofdkantoor en Machinefabriek te Schiedam. 

COMPRESSORS voor alle gassen en iedere druk. 
INSTALLATIES voor de bereiding van zuurstof, stikstof, enz. 

Stel gerust hoge eisen aan, de verzorging 
van Uw kleding! 

PALTHE weet wat U verlangt! 

H. ten Cate Hzn. & Co. 
N.V. 

ALMELO 

Katoenen- en Kunstzijden manufacturen 

Ontbfitkotk 

• 
qjnchuiZJ 

VERKADE HANDHAAFT KWALITEIT 

lh eet er 'Wel .,«f ••• 
Ja, als er maar heerlijke Stroja chocoladevlokken op 
de boterham zijn, dan is het bord leeg voordat U 
er erg in hebt. 
Stroja vlokken worden bereid uit pure chocol~de, 
zijn voedzaam en gezond. . • ' 
Geef Uw kinderen Stroja op dé bOterham ••• ze· 
vinden het een tractatie. Neem zelf ook een boterham 
met Stroja chocoladevlokken ! 
Prijs per carton 80 ct. 

KONINKLIJKE CACAO. EN . FABRIEKEN 
DE ERVE 1-l D& JONG A2 1 790 

WORMERVEER 

DE ECONOMISCHE VLOERBEDEKKING 

5 



6 DE DRIEMASTER 

••••.••........................................... 
• • • • 
: N.V. BOELE's : 
• • 
: Scheepswerven en Machinefabriek : 
• • 
• BOLNES • • r 
~ Nieuwbouw en reparatie ~~ 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Machinefabriek en 
Scheepswerf 

van 

P. SMIT Jr. N.V. 
ROTTERDAM 

L. SMIT & ZOON 
KINDERDIJK 

voor 

BAGGERMA TERIEEL, ZEESLEEP ~ 
' 

BOTEN, ALG. SCHEEPSBOUW 

DE ROTTERDAMSCHE 
DROOGDOK MIJ. N.V. 

HOHIG'S 
ARTIKELEN 

• 
STAALCONSTRUCTIES 

ANNO 18~3 

SPOORWEGMATERIAAL 

~~- --- ::;,.--::=-_:;:_::._----:: 
------------=--=---==-=--

BLOEMENDAAL 
& LAAN N.V. 
WORMERVEER . 

Rijst, Havermout, 
Rijstvlokken, 
Mais-flakes 

• 
C.V. OLIEFABRIEKEN 
"DE TOEKOMST~' 

WORMERVEER 

Veevoeders, 
Technische oliën 
"Smaragd" Slaolie 

BOSM.AN ....,0 .N.v~ 0, 
u 0 

' . 
.. , 

CONSTRUCTIE-WERKPLU TS 
MACHINEFABRIEK 
ROTTERDAM • BRIELSELAAN 45 

Telefoon 72525 (3 lijnen) 
Na 6 uu• Ba•end•ocht 492 

SPECIALITEIT 
VLIEGTUIGONDERDELEN • HULP
WERKTUIGEN VOOR LUCHTVAART. 
ROESTVRIJ ST ALEN UITLAATPIJPEN
LICHTMETAAL WERKEN, ENZ. ENZ. 

(SMIT 
SLIKKERVEER= t 

ELECTRISC.HE 
MACHINES 

N.V. 
Machinefabriek 
IJZER-, STAAL- EN 

METAALGIETERIJ 

v.h. Bakker & Co. 
RIDDERKERK 

I -~~~~~~V. SCHEEPSWERVEN 

"PIET HEIN" 

1

1 voorheen 

FIRMA W. SCHRAM & ZONEN 

• 
WERVEN TE BOLNES 

EN PAPENDRECHT 

I 

l

l Twee dwarshellongen, elk 11 5 mtr. 
lang. Overdekt droogdok 116x30 
meter, geschikt voor het zwaarste 

I materiaal. 

.I
. T-elefoonn_u.-mmers Rotterdam 
__ 71354. Dordrecht 3774 
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MAANDORGAAN 

JAGO 
SHAWLS 
voor dames 

en heren. 

VAN DE JONGEREN ORGANISATIE VRIJHEID EN DEMOCRATIE 

OP WEG NAAR DE EUROPESE EENHEID 
door Drs H. A. KORTHALS 

Lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal: 

Een tijd als waarin wij leven leent zich in het 
bijzonder voor het oefenen van critiek en voor 
het uiten van hoon. De problemen, die om een 

oplossing vragen zijn van zo geweldige aard en 
hun omvang en betekenis zijn zo nieuw, dat 
wij in het verleden maar heel weinig aankno
pingspunten vinden voor de oplossing van hetgeen 
waartoe wij thans geroepen zijn. In vele opzich
ten moeten er dan ook geheel n:ieuwe wegen 
worden ingeslagen. Vanwege het: nieuwe is het 
dan voor velen al vreemd, want dezen voelen zich 
alleen 1p.aar veilig op oude paden met bekende 
uitzi<!hten. Bij het nieuwe gevoelen zij zich on
wennig en zij verdiepen z_icli dan ook maar het 
lief13t in het verleden dat in hun ogen zo dierbaar 
was. Met voorliefde wijzen zij op dat verleden 
terug en wanneer door anderen nieuw ingesla
gen paden niet het gli!wenste resultaat beogen, 
dan hebben zij het altijd vóorzi-en en geweten. 

In de maatschappij is er steeds een tegenstelling 
tussen hen, die aan het oude willen vasthouden 
en hen, die zich opmaken om nieuwe mogelijk
heden te ontsluiten. Hoe sterker de maatschappij 
iri· beweging is, des te feller de tegenstellingen. 
Wij kiezen doelbewust voor hen,. die weten, dat 
nieuwe mogelijkheden moeten worden gezocht en 
die beseffen, dat een volmaakt veranderde samen
leving volmaakt nieuwe maatschappelijke en 
staatkun<:lige vormen vraagt. Daarbij weten wij, 
dat wij ons bij alles moeten baseren op onze 
liberale beginselen van vrijheid, verantwoordelijk
heid, rechtvaardigheid. Daarbij weten wij ook de 
oude waarheid, dat wij niet verder moeten sprin
gen dan onze polsstok lang is. Zouden wij dit 
vergeten, dan is de kans groot, dat de andere 
kant niet wordt bereikt. 

De voorgaande opmerkingen hebben wti ge
maakt, omdat bij het probleem van de Europese 
eenheid de geschetste tegenstellingen evenzeer 
aanwezig zijn. Er zijn er, die voor d~ gedachte 
van een verenigd Europa warm lopen, er zijn er 
die er geen geloÓf in hebben. Wij willen omtrent 
onze opvatting geen· misverstand laten bestaan. 
Scherp gezegd is onze opvatting: Europa zal één 
zijn, of het ·zal niet zijn. En het nieuwe Europa 
moet niet opgezet worde"n op de bas.i.s van tal
loze overeenkomsten en verdragen tussen souve
reine staten, maar het nieuwe Europ_a moet een 
eigen, werkelijke eenheid zijn. Om een voorbeeld 
te geven, wat nu in Straatsburg ook aan de orde 
is geweest: de verdediging van West-Europa moet 
niet geschieden door een verzameling legers van 

BUSSJ-NK 
-DEVENTER:I{OEI' 

pikante; .fijne 
kru,idensmaak 

Wij prijzen ons gelukkig hierbij een artikel te 
kunnen afdrukken van de hand van de heer Kort
hals. Drs. Korthals heeft beide j~ren aan de be
.spreking.en te Straatsburg deelgenomen e11. een 
betere bron van inlichtingen over deze ingewik
kelde problemen, die uiteind~Ûjk zullen moeten 
uitbedden in de vorming van een Europese een· 
heid, kunnen wij ons moeilijk indenke,;. 
Een volgend maal hopen wij de heer Korthals 
nogmaals aan het woord te lat,en. Red. 

onderscheidene staten, met idem zoveel opper
bevelhebbers, maar er moet één Europees leger 
zijn onder één opperbevelhebber. 
En wanneer wij dit zo neerschrijven, dan zitten 
wij eigenlijk al midden in de problemen, die deze 
zomer in Straatsburg zijn behandeld. Want juist 
de defensie is daar 'voorop geschoven. In het bij
zonder· door de grotè Éngelse staatsman Winstón 
Leonard Spencer Churchill. Maar ook anderen heb
ben er uitvoerig over gesproken. Zo ook de onderge
tekende, die van oordeel was, dat momenteel aan de 
defensie in de eerste I)laats aandacht m~et worden 
besteed en daarom van mening was, dat de Raad 
van Europa te Straatsburg er dan ook persé 
over spreken moest. Vooral omdat de West-Euro
pese defensie een aangelegenheid is, die ons ten 
diepste verontrust. Wij zijn van mening, dat wij wel 
zeer veel generaals hebben en prachtige papieren 
plannen, maar dat wij onvoldoende - in aantal, 
oefening en bewapening - manschappen hebben. 
En alle gepraat over vrijheid, over sociale zeker~ 
heid·, over goede economische toestanden en over 
een hoogstaande cultuur is volmaakt vruchteloos, 
wanneer men in de huidige omstandigheden niet 

zorgt, dat men gewapende aanvallen kan weer:
staan. 
Maar laten wij niet vooruit lopen op de proble
men. Mogelijk wil de redactie ons volgende maal 
nog wat plaatsruimte bieden. Dan kunnen wij dit
maal enige algemene politieke gezichtspunten 
leveren, om dan een volgende maal de balans te 
gaan opmaken en te zien wat Straatsburg heeft 
opgeleverd en om met elkaàr te bespreken of er 

· al dan niet toekomst in zit. 

-De gedachte van een Verenigd Europa is niet 
nieiÎw. :Öe ons toegemeten plaatsruimte staat niet 
toe diep in de historie te treden, maar wij hebben 
er wel behoefte aan in dit verband de naam te 
noemen van een man, di:e onmiddellijk na de eet:~ 
ste wereldoorlog reeds met de grootste energie 
deze gedachte is gaan propageren en wien het 
gelukt is zeer vo.oraanstaande Europese ·stnat!l
lieden, .o.a. ArisÜde Briand, voor zijn ideeën te 
winnen. Deze voorvechter, ·de Hongaar graaf 

(Vervolg op pag. 2) 

,-· 
"Apollo-Paviljoen" 

Apollolaan 2 - TeL92410 
Amsterdam 

• 
Hier wordt u V. V.D.achtig 

verzorgd 

~----~----------·-

MET VOLLE ZEILEN 
Utrecht. Nieuwe hoofdbestuursleden 
znlten ·worden benoemd, rapporten 
zullen op bespreking wachten, en 
de plannen in Vierhouten opgesteld 
zullen hier hun fiat trachten te ver· 
krijgen. De agenda bevat nog vele 
andere punten en deze vergadering 
zal. tot een waarlijk grootse bijeen· 
komst kunnen uitgroeien. 

De vacanties zijn afgesloten. Ons 
zomerkamp vormde een der hoogte
punten ervan. Wij rustten er uit van 
het achter ons liggende ].O.V.D.· 
werkjaar. ·Maar tevens vormde het 
de aanloop tot het nieuwe vereni
gingsjaar. ·Nieuwt' werklust werd 
verzameld en ·enkele onzer irtspira· 
ties hebben er tastbare vorm aan· 
genomen. 
Het komende verenigingsjaar zal 
moeilijk worden. Kunnén wij· zeg· 
gen, dat de eerste andèrhalfjaaf 
van het bestaan 'van onze [.'0. V.D. 

· de vormingsperiade was, gèdurende 
het ·aanstaande wintefs~zoen ziillen 
we aan de J.O.V.D. gestalte moe
ten geven. ·En . dit zowel' intern als· 
naar·· buiten. Alle krachten zullen 

· er ·op gericht dienen te ··zijn om 
onze organisatie-zo sterk mogélijk ie 
maken,· zowel wat betreft· hei··aàh
tal leden en afdelingeii, '· (Usobk · dê 
samenwerking · tusselj llfdelïngen, 
distriCten;· conûnissies, hbdfdbestitur 
en redactie. Dit laatste"kuriiiën riiij 

het beste samenvatten met een 
hedendaags mode-woord: 

Efficiency! 
Om die. samenwerking te doen uit· 
groeien, om de band tussen leden 
en afdelingen hechter te doen wor
den, beginRen wij het nieuwe sei
zoen mei een landelijk week-end te 
Vierhoutèn. In de rustige sfeer van 
een prettige conferentiezaal, temid
den van bos en hei, zullen wij onze 
plannen àan de realiteit to~ts~,; en 
zûllen wij deze in onderlinge dis· 
cussie ·coördineren en .. practische. 
vorm geven. 
In ·October ~ullen de afdelingen, 

· volop geleg~rih~id hebben h~n 
werk:Zaamhedi;n weer op vo_lle . toe· 

.· ren te brengen. Dat is nodig/ want 
·elke qjdeling ·w-enst natuurlijk zo· 
goeq ~W~elijk I!OOrbere{d_. en' Z~ 
sterk 'mi/gdi]k 'vertegenwoordigd op 
de Àlgë,ne'nè . Vergaderï'ng (e, vc.r· 
schi]ii~h::. _' ... , , , , . · . . .· . 
DiéJáa~1ijfcsè' 4ig~mene fl erga,dering 
lióuden wir op 18 November ie 

Re,eds eerder in November, n.l. de 
4e, heeft het district Noord-Hol· 
land een algemene bijeenkomst te· 

Haarlem. Een. goede spreker, geza .. 
menlijke lunch, en een ontspanning: 
brengend avondgedeelte. Eveneens; 
in ,N_ovember organiseert de afdeling· 
Gr011ingen een propaganda-week-end· 
voor de-. provincie Groningen (mo.
g~ijk zelfs voor het gehele "Noor
den"). Al; gevQlg daarvan zullen. 
naar wij aannemen, enkele nieuwe 
afde(ingen het -lev.enslicht aanschou•, 
wen .. 

. Zo wordt dus alom in den lande 
dezer· dagen het J.O.V..D.·anker ~ 
licht. 

Varen wij ádn met· voÛe zeilen hèt 
nieuwe "vereriigingsjaar binnen! · 

GER VAN SCHAGEN, secr. 
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heid ervan makkelijk inzien. 
Maar bij alle onderlinge mededin
ging en verschillen hebben doctri
naire, reformistische en revisionis
tische socialisten toch nog veel ae
meenschappelijks. Allereerst hun 
oorsprong. Dit verraadt zich o.a. in 
symbolen als de 1 Mei-viering, het 
zingen van de "I'lltemationale" en 
de rode vlag. Daarnaast hun af
keer - al of niet "wetenschappe
lijk" gefundeerd - van het parti
culier bezit der productiemiddelen, 
het winststreven als leidraad der 
productie en het particulier initia
tief in het economisch leven. 
Slechts hierdoor · is het verklaar
baar, dat ministers van de Partij 
v.an de Arbeid doof blijven voor 
de waarschuwingen t.a.v. de belas
tingheffing, die het bedrijfsleven 
sloopt. Hierdoor ook wordt ver
klaard waarom kleine spaarders en 
zelfstandigen zwaarder belast wor
den en gehinderd worden, dan de 
loontrekkenden en de grote - in 
de toekomst te nationaliseren! -
ondernemingen. Op dit punt den
ken de C.P.N. en de P.v.d.A. even 
"progressief" · = dom en onrecht
vaardig. 

(Slot) 

Wat Marx niet zeL 

Wat wil dus de doctrinaire socia
list? Eigenlijk zou hij rustig kun
nen wachten tot de bestaande o.rde 
zich ontwikkeld heeft tot de in
storting. De bedrijfsconcentratie 
brengt de arbeiders tot organisatie, 
waardoor zij klaar zijn om de teu
gels fn handen te nemen. Hoe het. 
d~m verder moet gaan, heeft Marx 
niet vertéld. Als practische politiek 

·volgt er wel uit, dat gestreefd moet 
worden, de concentratie, de accu-

Het eerste deel van dit arikel 
verscheen m ons Julinummer 

meer zijn aandacht wijden aan de 
geleidelijke verbeteringen en richt 
zijn oogmerken op hetgeen op kor
te termijn bereikbaar is. Het ideaal 
van een andere samenleving wordt 
naar de toekomst verschoven. Al
dus groeit de burgerlijke maat
schappij niet naar het socialisme, 
maar de arbeidersaristocratie gaat 
zich, omgekeerd, behaaglijk voelen 
onder het bestaande stelsel. De ge
schoolde arbeider kreeg làngzamer
hand wat meer te verliezen dan 
zijn ketenen. ,Hij woonfin een pro
per huisje met een tuintje ervoor, 
een klein burgerlijk gezinsegoïsme 
wordt de voornaamste drijfveer 
voor zijn handelen en in verband 
met zijn politieke invloed op de 
loop der zakèn wordt hij lichtelijk 
nationalistisch getint. 

kampioen voor het nationalisme 
hebben geposeerd, en nooit reële 
verbeteringen voor de proletariërs 
probeerden te verkrijgen. Kenmer
kend voor de bolsjewistische op
vattingen is de grote waard'e die 
gehecht wordt aan revolutionaire 
strategie, waarbij een geschoold ka
der van beroepsrevolutionairen als 
een noodzakelijke voorwaarde voor 
een revolutionaire actie wordt be
schouwd. 

De reformisten. 

mulatie, de verpaupering en de 
crises te bevorderen! Hierdoor komt 
immers de ineenstorting naderbij! 
Vandaar dat doctrinaire socialisti
sche (bolsjewistische) politiek maat 
één doel kent: ondermijning van de 
bestaande orde, waar ook en wan
neer ook maar mogelijk. Deelname 
aan de staatsorganen (parlement) 
dient enkel en alleen, om de poli
tieke orde te ontwrichten. Ook de 
vakbonden kennen maar één taak: 
chaos en ontwrichting veroorzaken. 
Zoals in het Communistisch Mani
fest staat: "De communisten ver
klaren openlijk, dat hun doeleinden 
slechts bereikt kunnen worden door 
de gewelddadige omverwerping der 
gehele bestaande mrtatschappelijke 
orde. Moge de heersende klassen 
voor een communistische revolutie 
sidderen!" 

De reformistische socialisten stre
ven naar verandering der bestaan
de orde door deelname aan parle
mentaire actie. Zij zien daarin een 
middeZ (let wel: middel; géén doel, 
waardoor de aanval van de Heer 
Hofstra (P.v.d.A.) op het recht van 
vrije meningsuiting verklaarbaar 
wordt) om P,oor de wetgeving te 
komen tot verbetering van de toe
standen en ook om langzan::terP,and 
de grondslagen der economische 
orde te wijzigen. Ook het karakter 
der vakbonden verandert bij de 
reformisten. Van wapen in de klas
senstrijd worden de vakbonden het 
middel tot verbetering van de toe
standen onder de werklieden en 
tot hun opvoeding. Aldus verzwak
te het revolutionaire element. 
Wanneer het gelukt steun te ge
ven aan de verbetering van de ar
beidsvoorwaarden, wanneer men de 
arbeiders opvoedt tot goede orga- · 
nisatieleden, wanneer men ziekte
kassen enz. sticht, dan verbleekt het 
revolutionaire sentiment. Men gaat 

Water bij de wijn. 
EN. 

Met deze theorie als achtergrond 
wordt het duidelijk waarom C.P.N. 
en E.V.C. voortdurend agitatie ver
wekken, voortdurend het onmoge
lijke willën, in de Staten-Generaal 
altijd tegen elke begroting stem
men, in Nederland zeggen, dat de 
arbeiders ·geen vaderland hebben 
en in Indonesië voortdurend als de 

Naar de Europese eenheid 
(Vervols tlan pag. l) 

Richard Nicolaus Coudenhove-Kalergi - vermel
denswaard is, dat de familie Coudenhove een 
Brabantse is, die ten tijde der Franse Revolutie 
naar Oost-Europa is .gegaan - is ook thans in 
particuliere organisaties nog steeds zeer actief. 
In Straatsburg hebben wij nog deze zomer uit
voerig met hem kunnen spreken. 
Na de tweede wereldoorlog is echter het initiatief 
door anderen overgenomen. Men zal zich herin
neren daf Churchill enige jaren geleden een Raad 
van Europa bepleitte en in 1948 heeft te 's Gra
venhage een congres plaats gehad van de Euro-

. pese Beweging, dat wel gezien moet worden als 
de directe stoot tot de oprichting van de Raad 
van Europa te Straatsburg. Aan dat Haagse Con
gres namen vele belangrijke Europese politici 
deel en kort daarna zijn afgevaardigden van een 
aantal régêringen bijeengekomen om de mogelijk
heid van oprichting van een Raad van Eur()pa 
onder ogen te zien. 

In Augustus 1949 waren wij dan te Straats
burg bijeen. Het statu.ut wàs nog nauwelijks vast
gesteld, een agenda was er niet, wij moesten 
dus maar zien wat wij. ervan zouden maken. Het 
begin kenmerkte zich door lange redevoeringen, 
waarin velen in pathetische bewoordingen de 
Europese eenheid beleden. Opmerkelijk was het 
verschil in parlementaire stijl tussen de Zuid
Europese staten en de Noordelijker gelegen lan
den. De woor<;lenrijkdom van de afgevaardigde uit 
de eerstbedoelde staten was veel groter, bij de 
ander:en overwOQg het gericht zijn op een direct 
doel. Nadat zo min of meer algemene beschouwin
gen ten beste waren gegeven werden de open
bare gedachtenwisselingen geschorst en gingen de 
inmiddels iD.gestelde commissies vergaderen. In 
de laatste week werden de rapporten dezer com
missies weer in het openbaar besproken en werd 
een aantal aanbevelingen vastgesteld. De con
structie van de Raad van· Eutopa immers was zo, 
dat dit bestaat uit het comité van ministers, 
waarin de ·ministers van buitenlandse zaken der 

De revisionistische socialisten her
zien sommige van Marx' doctrines. 
Zij aanvaarden niet meer de leer 
van het historisch-materialisme in 
zijn consequente vorm, maar ken
nen aan het intellect en de wils
kracht van de mens een zelfstan
dige betekenis toe. Sommigen ver
werpen de uitbuitingsleer, omdat 
zij kennis nemen van de moderne 
economische theorieën: de economi
sche wetenschap heeft sedert Marx 
waarlijk niet stilgestaan. Ook Marx' 
ontwikkelingstheorieën worden op 
hun juistheid getoetst. In de· feite
lijke practijk blijken dan krachten 
vo()r te komen, die concentratie van 
bedrijven, accumulatie van kapi
taalbezit en verpaupering der ar
beiders tegengaan. De crisisleer van 
Marx is zó dwaas, dat zelfs econo
misch ongeschoolden de onjuist-

VaRiA 
Zolang men de oorlog als iets slechts 
beschouwt, zal hij altijd zijn bekoring 
bewaren. Zodra men oorlog vulgair 
gaat vinden, zal hij zijn aantrekkelijk
heid verliezen. 

Oscar Wilde (1856-1900) 

De redacteur van een Amerikaanse 
gevangeniskrant schreef in zijn blad: 
"Niemand is volkomen waardeloos. 
Zelfs de slechtsten onder ons kunnen 
nog dienen als een afschrikwekkend 
voorbeeld voor anderen". 

. . . 

In Europa worden momenteël 120 
talen gesproken, in de gehele wereld 
2796. In de loop der tijden zijn er 
3964 talen verdwenen. 

deelnemende landen zitting hebben, en voorts uit 
de "assemblée", die alleen maar raadgevende 
stem heeft. In deze assemblée zitten dan parle
mentsleden uit de deelnemende landen. De grote 
staten, Engeland, Frankrijk, Duitsland en Italië, 
hebben recht op 18 zetels. Nederland heeft er zes, 
België ook en Luxemburg drie. 
Het is duidelijk, dat de invloed van de "assem
blée", nu deze alleen raadgevende bevoegdheid 
heeft, een beperkte is. Zij zal naar mijn gevoelen 
ook meer rechten moeten veroveren. In dit ver
band denk ik bijvoorbeeld aan het verkrijgen van 
een taak door een .gedeelte van de assemblée bij 
het oefenen van toezicht op de zgn. Hoge Auto
riteit uit het Plan-Schumann. Maar al is er dan 
nu alleen maar raadgevende bevoegdheid, niette
min behoeft de betekenis niet te worden onder
schat. Ik mag daarover enige voorbeelden aan
voeren. 

I n een van de eerste vergaderingen van Augus
tus 19~9 heeft Churchill de noodzakelijkheid be
toogd van toelaten van Duitsland tot de Raad 
van Europa. Men zal weten, dat Duitsland dit 
jaar ook inderdaad toegelaten is. · 
Een tweede voorbeeld is evenzeer van zeer grote 
imPortantie. Dit jaar is de aandacht der wereld 
geconcentreerd op het plan~Schumann. Terecht, 
het kan van zeer grote betekenis blijken te zijn. 
Het is echter van belang er op te wijzen, dat dit 
plan-Schumann zijn grondslag vindt in hetgeen 
de economische commissie van de Raad van 
Eu~opa vorig jaar reeds naar voren had gebracht. 
Een derde voorbeeld. In deze zomer zijn wij zeer 
verheugd geweest over de totstandkoming van de 
Europese ,;setalings Unie. Voor een juist inzicht 
is het wel goed te weten, dàt een dergelijke be
talingsunie vorig jaar te Straatsburg ook als 
absoluut noodzakelijk is bepleit. 
peze voorbeelden bewijzen, dat Straatsburg in 
werkelijkheid een belangrijke stuwkracht naar 
de Europese éénwording betekent en op dit ter
rein reeds in 1949 - vlak na zijn Gprichting -
prachtige arbeid heeft verricht. Wanneer ik dan 
ook in een Nederlands weekblad lees, dat men 

Straatsburg betitelt als Praatsburg, dan bestaan 
daartegen zeer ernstige bezwaren. 
In de eerste plaats is die betiteling niet origi
neel. Vóór de oorlog plachten de N.S.B.-ers hier 
te lande over ons parlement te spreken met de 
betiteling praathof. Àan dit nationaal-socialisti
sche nihilisme doet de betiteling Praatsburg mij 
sterk denken. Gelijk toen kan het effect ook nu 
niet anders zijn dan dat het grote publiek het 
geloof verliest in wat er intern nationaal gepoogd 
wordt om de West-Europese eenheid tot stand te 
brengen. En dat is funest in verband met de gees
telijke kracht die juist opgebracht moet worden 
om sterk te staan tegenover het commuÎrlsme. 
En bovendien, gezien wat Straatsburg dus reeds 
heeft verricht, is zulke betiteling ook volmaakt 
onzinnig. 

Wij weten dat de eenheid van West-Europa 
niet vandaag of morgen kan worden bereikt. In 
dit onderdeel van de wereld zijn er eeuwenlang 
geweldige tegenstellingen geweest, gruwelijke oor
logen zijn .gevoerd, haat en wantrouwen hebben 
geheerst en hebben de onderlinge betrekkingen 
tussen de volkeren bell,eèi'st. 
Dat alles is niet met één slag ongedaan te maken.· 
Maar wij zijn een geweldige stap vooruit. Wlj 
hebben Straatsburg, wij hebben dus een plaats 
waar niet regeringen en ambtenaren, maar waar 
directe vertegenwoordigers van de volken met 
elkaar praten en met elkaar pogen oplossingen' 
te viiiden voor de immense vraagstukken, diè er · 
thans zijn. En wat zo belangrijk is: men poogt 
daar de zaken te zien van Europees standpunt 
uit. Van hoe onmetelijk belang is in 'dit opzicht de 
as.nn:eming van de motie, die een Europees leger 
als doel stelt. Want laat men goed begrijpen: als 
men één Europese defensie heeft, dan moet de 
eenheid op andere terreinen noodzakelijk volgen. 
Wij weten wel, dat wij nog lang niet zo ver zijn, 
maar wat gebeurd is · tot dusverre kan ons het · 
vaste geloof en vertrouwen geven, dat wij naar 
de Europese eenheid op weg zijn. 
Een volgende maal hopen wij gelegenheid te krij
gen dit naQel' uit te werken. 



SO SEPT-I OCT. 

Ons 10. V.D:.weekend 
Enkele dagen nadat het vorige 

nummer van "De Driemaster" door 
het land was gedistribueerd, begon
nen reeds de inschrijvingen binnen te 
druppelen. Wanneer deze Driemaster 
door uw brievenbus is gegleden ( 'n 
moeilijk karwei, maar het lukt altijd), 
is het nóg tijd het secretariaat met 
een enkel briefkaartje te doen weten 
dat je ook van de partij wilt zijn. En 
dat wil toch eigenlijk iedereen! De 
deelnemerskosten zijn zo laag moge
lijk gehouden, zegge en schrijve f 4,-. 
Voor een tegemoetkoming in de reis
kosten zal onze penningmeester tij
dens het week-end te consulteren zijn. 
Evenals het vorige week-end en everi
als het zomerkamp belooft ook deze 
landelijke samenkomst weer interes
sant te worden. Zaterdagavond zal 
waarschijnlijk voor ons spreken Prof. 
Mr. A. N. Molenaar, voorzitter van 
de Eerste Kamer-fractie der V.V.D. 
Een gedeelte van de Zondag zullen 
wij besteden om met elkaar van ge
dachten te wisselen over het hoe en 
waarom der J.O.V.D. Op de Alge
mene Vergadering is de toegemeten 

· tijd veelal te kort om daarover breed
voerig te discussiëren. En toch zul
len wij ons er gezamenlijk. over moe
ten beraden hoe wij de J.O.V.D. zullen 
uitbreiden, waar wij nieuwe afdelin
gen oprichten, wat wij in de afde
lingen .gaan bespl'eken en of het 
contact tussen de afdelingen hechter 
moet worden. 
En weet u hoe dit contact in eerste 
Instantie het best wordt gelegd? ...... 
Juist!.. .... door SO .Sept-I Oct. op 
olis J.O.V.D.-week-end te Vierhouten 
zelf aanwezig te zijn. De officii5le 
openingstijd is om plm. 5 uur, maar 
je kunt zo vroeg komen als je wilt. 
V~or de Zatemagavond-maaltijd bren
gen wij zelf boterhammen mee. Zon~ 
dagavond wordt het week-end geslo
ten om pl.m. 7 Uillr; iedereen kan dan 
nog zijn woonplaats bereiken. 
Stel dus niet uit tot morgen, wat je 
heden nog doen kunt. Geef je op als 
deelnemer(ster) bij het secretariaat: 
v. T. v. Serooskerkenplein 29-I, Am
sterdam-Z. 
Ieder, die zich voor deelname heeft 
gemeld, ontvangt daarvan nóg een 
schriftelijke bevestiging, tezamen met 
wetenswaardigheden over treinenloop, 
busvervoer en de weersverwachting. 
Tot kijk in Vierhouten. 

DB DRIEMASTER ,. 

~-·-- --- ---- ----=acnwcnw= -~ 
Amsterdam, 18 September 1950. 

Aan de Besturen der Afdelingen en Districten. 

Jaarlijkse Algemene Vergadering. 

De jaarlijkse Algemene Vergadering der J.O.V.D. zal plaats vinden op 
Zaterdag IS November a.s. te Utrecht. Aanvang I6 uur precies. (Plaats van 
samenkomst wordt nader bekend gemaakt). 
Het Hoofdbestuur stelt zich voor de volgende punten op de agenda te plaatsen: 
- Benoeming .leden Hoofdbestuur. 
- Benoeming Kascommissie. 
- Benoeming Commissie van Beroep. 
- Jaarverslagen Secretaris, Penningmeester en Kascommissie. 
- Begroting. 
- Vaststelling Jaarprogramma. 
- Propaganda en nieuwe afdelingen. 
- Werkwijze Centrale Kader. 
- J.O.V.D.-embleem. 
- Maandblad "De Driemaster". 
- Samenwerking met andere groeperingen. 
- Landelijke cabaretgroep. 
De afdelingen en districten kunnen tot 18 October voorstellen (met toelich
ting) tot aanvulling of wijziging van dèze opgave inzenden. De afdelingen 
kunnen tevens tot deze datum candidateil stellen voor het Hoofdbestuur. De 
candidaatstellingen moeten vergezeld zijn van een schriftelijke bereidverkla· 
ring der candidaat-gestelden. 
De definitieve agenda (de zgn. "beschrijvingsbrief") zal pl.m. 20 October aan 
de afdelingen worden toegezonden. 
Uit het Huishoudt!lijk Reglement: 
Art. 32: Op de Algemene Vergadering kan door alle leden worden deelge
nomen aan de besprekingen. Het stemrecht wordt echter slechts door de 
·afgevaardigden der afdelingen uitgeoefend. 
Art. 33: De afdelingen worden op de Algemene Vergadering vertegenwoor
digd door afgevaardigden, gekozen door de Afdelingsvergaderingen. 
De afdelingen brengen op de Algemene Vergadering stemmen uit in verhou
ding van het aantal leden der afdelingen op 1 October en ·wel één stem per 
25 leden of gedeelte daarvan. 
Iedere afgevaardigde stemt op de Algemene Vergadering naar vrije over
tuiging zonder bindend mandaat zijner afdeling. 
Metledeling HB 6 (50-51). De Secretaris, 

... --Van het 

Secretariaat 
• De afdrachten aàn het H.B. 

moèten door de afdelingen io 
spoedig mogelijk worden vol~ 
daan. Het adres van onze pen
ningmeester is : A. Delfos, 
Molenstraat 9, Strijen. 

• Reglementair zijn de afdelingen 
verplicht in October een ver
slag over het afgelopen jaar 
in te zenden. Wil men dan ook 
deze verplichting nakomen. 

G. VAN SCHAGEN. 

Amsterdam 
De Amsterdamse J.O.V.D.-ers zullen 
binnenkort een uitnodiging ontvan
gen voor een algemene bijeenkomst, 
waar- de heer De Wilde,zal spreken. 
Tijd, plaats en onderwerp zullen na
der bekend worden gemaakt. 

Democratie en revolutie in België 

Met dit samenkomen nemen dan, na 
een naar wij hopen voor de leden 
prettige en sterkende zomervacantie, 
de activiteiten van de afdeling Am
sterdam weer een aanvang. Op de be
langstelling en daadwerkelijke steun 
van alle leden wordt vanzelfsprekend 
gerekend. De afdeling Amsterdam 
heeft een goed jaar achter de rug. 
Hieruit kan kracht geput wor.den 
voor het nieuwe veremgmgsjaar, 
waarin het ledental qngetwljfeld kan 
worden uitgebreid en de problemen, 
die ons bezighouden, nog intenser en 
vruchtdragender dan voorheen kun
nen word-en bestudeerd. Wij hebben 
goede verwachtingen van onze Stu
diegroep en van de kringen, die kort 
na de eerste algemene bijeenkomst 
weer zullen gaan draaien. Begin 
October zal de ledenvergadering ge
houden worden. Een nieuw bestuur 
zal er woroen gekozen en het Huis
houdelijk Reglement zal ter goedkeu
ring aan de leden worden voorgelegd. 
Voor de eerstkomende weken zijn er 
dus een Pa.&:r belangwekkende punten, 
die onze volle aandacht verdienen. 

Een brief aan Jan C. Nielss 

Beste Jan, 
Je hebt over de Belgische konings
kwestie nou eens vrij en frank ge
sproken. Geen gedoezei of gedazel, 
maar de dingen gezegd, zoals het een. 
vrij man betaamt: Ik wil je ook nog . 
wat zeggen, omdat "men" de libera
len en socialisten verwijt, dat ze on
democrat4sch en revolutionnair zou
den zijn geweest. 
Ondemocratisch, omdat ze zich niet 
wilden neerleggen bij de nationaal
socialistische en katholieke kamer
meeroerheid. Och arme, moeten wij 
soms straks nog van "de Heer'' Hit
Ier gaan spreken, omdat hij in Duits
land langs wettige weg aan de macht 
kwam? De regels van de democratie 
gelden &lleen voor wie belooft zich 
aan. de regels te houden. En wie de 
democràtie wil misbruiken om een 
man binnen te halen, die de ministe
ril!le verantwoordelijkheid aan de dijk 
zette, de wetten des lands veronacht
zaamde en in Tirol ging jagen, toen 
zijn land beZet was, moet kennelijk 
met andere dan zoetsappige middelen 
aangepakt worden. · 
Revolutionnair, ·omdat .de Belgische 

democraten zich met hand en tand 
verzet hebben tegen de besluiten van 
een nationaalsocialistisch-katholieke 
kamermeerderheid? Is de revolutie 
dan altijd kwaad? Ik vind de revolu
tie een gerechtvaardigd middel, tel
kens als reactionnaire groepen pro
beren de volksvrijheden te verstikken. 
Mijn helden zijn allen rebelse mak
kers: Willem van Oranje, Sirnon 
Bolivar, Lajos Kossuth, Wilhelm Tell. 
V oor mij gaan vrijheid, menselijkheid, 
redelijkheid bovenal, daarom ben ik 
liberaal. Elke revolutie die bedoelt, 
deze zaken te dienen, is goed. Ik ben 
geen principiële anti-revolutionnair, 
geen bourgeois satisfait. 
Overigens, als de nationaalsocialisten 
en politiek-katholieken (Vlaamse 
concentratie en Christelijke volkspar
tij) gedaan hadden, wat de liberalen 
hadden gezegd, dan was er in België 
geen revolutie geweest. En het gekke 
(of leu~e) is, dat dank zij de actie 
van Spaak c.s. alles ten slotte toch 
op zijn pootjes is terecht gekomen. 
De eenheid van België hersteld rond 
prins Boudewijn. · Moge het België 
goed gaan. tijdens zijn bestuur. · 

Met hartelijke groeten, 
JQO.ST R9ELEN. 

Den Haag 
De afdeling. Dèn Haag heeft zo
juist niet alleen haar contributie
•fdracht aan het hoofdbestuur 
over 1950 voldaan, maar even~ 
eens over het vorige verenigings~ 
jaar. Een voorbeeld, dat navolging 
verdient. . 
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HOOFDBESTUURS 
VERGADERING 

I7 September kwam het Hoofdbestuur 
ÏQ vergadering bijeen, ter afwerking 
van een agenda van maar liefst 21 
punten. De candidaatstelling voor het 
nieuwe Hoofdbestuur was een der be
langrijkste punten. De gedachtenwis
seling hierover was uitvoerig, want 
door het bedanken voor het'i)agelijks 
Bestuur van de heer K. van Dijk, en 
voor het Hoofdbestuur van Mej. van 
Wageningèn en de heren A.v. Duinen 
en J. v. d. Vorm, zullen op de a.s. 
Algemene Vergadering dus tenminste 
vier plaatsen nieuw moeten worden 
bezet. Tot 18 October kunnen de at
delingen candidaten stellen:' 
Een verklaring voor intern gebruik 
ter zake van onze verhouding tot de 
politieke partij, waarmee wij onze be· 
ginselen gemeen hebben, zal eerst
daags gereedkomen. 
Wat betreft het maandblad "De Drie
ma,ster", wilde men komen tot een 
"groter en afgeronder" geheel. Meer 
medewerking der leden zal hiertoe 
echter een eerste vereiste zijn. 
De reedsbinnengekomen vragenlijsten, 
die onlangs aan de afdelingen ter in
vulling werden toegezonden, werden 
beoordeeld. Het Hoofdbestuur heeft 
uit deze lijsten kunnen opmaken waar 
en op welke wijze zij steun aan de 
afdelingen dient te verlenen. 
In een 14-tal plaatsen zullen contac
ten worden gelegd - of zijn reeds 
gelegd - om te komen tot oprichting 
van nieuwe afdelingen. V oor het leg
gen van deze contacten werd een 
taakverdeling gemaakt. 
Een voorstel tot wijziging van het 
Huishoudelijk Reglement, inhoudende 
dat de afdelingen op de Algemene 
Vergadering alleen stemrecht hebben 
voor het aantal leden, .wall,l'Van de 
contributie aan de landelijke penning
meester is afgedragen, werd door het 
Hoofdbestuur aangenomen; en zal dus 
op de a.s. Algemene Vergadering in 
discussie worden gebracht. 

Verslagen van Kader-, Kamp- en Pro
paganda-commissie werden goedge
keurd. Voor de Centrale Kadergroep 
werden een driètal bijeenkomsten 
vastgesteld. De Propaganda-commi.s
sie heeft een brochure - toeljchting 
op beginselverklaring - samenge
steld, die binnenkort zal worden ge
publiceerd. 

In principe besloot de vergad~ing tot 
het houden, in het voorjaar van 1951, 
van een klein congres, gewijd aan de 
Europese Eénheid. Nadere plannen, 
waarvoor reeds door enkele zijden 
steun werd toegezegd, zullen door het 
Dagelijks Bestuur op korte· termijn 
worden uitgewerkt. 
Aangezien de indertijd uitgeschreven 
prijsvraag voor het ontwerpen van 
een J.O.V.D.-embleem, .weinig nieuwe 
gezichtspunten heeft gebracht (6 in
zendingen) besloot de·· vergadering 
aan een bevoegd persoon opdracht te 
geven voor het ontwerpen van zulk 
een embleem. De opdracht zal natuur
lijk vergezeld gaan van: enkele richt
lijnen. 

Het Hoofdbestuur wil de afdelingen 
de suggestie doen, gebruik te maken 
van de uitgaven van het "Comité ter 
bestudering van oroeningsvraagstuk
ken". Deze zijn aan te vragen bij het 
secretariaat van het comité, Parkweg 
219, Voorburg·. 
De contacten met de pers zullen moe
ten. worden verstevigd. 
De oprichting van een landelijke ca
baretgroep lijkt uiterst moeilijk. Niet
temin zal het ;Hoofdbestuur trachten 
aan de plannen ·hiervoor' vorm en in
houd te geven. 

SECRETARIS. 

• 



> ,. t 

:4 ·DE DRIEMASTER 

J.O.V.D.-ZOMERKAMP TE HOLTEN 
.De ·toekomst is· 

aan· de. jeugd~, 
Drs Korthals aan ,het 

woord. 

Uit het dagboek 
van de 

< -~ 

Kampleider 
Na een degelijk bad en 13 uur slaap
aan-een-stuk ben ik weer aan m'n da
gelijks werk gegaan. ·Mijn kampeer
spull.en zijn nu netjes opgeruimd en 
grondig ontdaan van stro, zand, tand
pastaresten en de . meer eerlijke dan 
heerlijke geur van onze Holtense var
kensstal. Het dagprogramma wordt 
nu niet meer afgeWisseld door corvee, 
de lunch niet meer "versierd" door 
luidruchtige kolder en de weg naar 
kantoor kan ,ik zonder kaart ook wel 
vinden. A vondwandelingen ? Ze be-, 
staan u~t het uitlaten van de hond 
en gaan niet verder dan de tweede 
lantaarnpaal van de voord.eur van
daan ...... ! Maar wat er ook voorbij 
is of op·geborgen, je behoudt van diè 
éhè week kamperen een dosis vreug-. 
de-vitaminen en een voorraad· .goede 
herinneringen, die je beter dan' voor
dien bemand maken tegen de· einde
loze kolommen wereldtragiek in je· 
avondblad. 
Toch zijn het niet alleen de vèle fei
ten en gebeurtenissen, die de ·grote 
waarde vah het kamp hebben uitge
maakt. Het is ook de belevenis van 
het J.O.V.D.-kamp als geheel, die zo 
waardevol was, zowel voor ieder per
soonlijk als voor onze J:O.D.V. In deze 
week . kamperen , hebben wij elkaar ' 
leren kennen en waarderen, beter dan 
ap.ders. wellicht het geval zal zijn en 
in d;e gezellige en vriefldSchappelijke 
sfeer: h~bben wij weer kunnen besef
fen, c;l.at, gem~enschapszin, goodwill en ·· 
hulpvaardigheid .geen holle . phrasen, 
maar reëele begrippen zijn. 
Wij mogel_l.hi~r w;~l eveJ1 -bij stilstaan; 
w~( juist deze. eigenlijk zo eenyou-, 
dige' zaken, vanzelf. naar voren' ko
menci"in d~ ,'?nbezo.rgde ~ampge!Jleen'
SCh!I.P. kun1,1-en blijkbaar !i,lecp.ts met . 
geweldige inijpanning en offers in de. 
zo~gvÖUe wereldgeme~ns~hap ontdekt . 
en gehandhaafd worden. Het is daar
om ·zo goed eens inte:b.sief te beleven 
dat ze nog bestaáil, \.vaimeér je b.v. 
met z'n allen om het kampvuur zit 
en de afgelopen dagen met hun ple~ 
zier en hun ernst, hun tochten, lezin~· 
gen en· discussies, . de revue laat pas- . 
seren. Niet dat dit ons onschendbaar 

-In volle aandacht 

zal maken voor wat het dagelijks 
lèven aan moeilijkheden wenst te ge
ven, maa,r we kutmen er toch wel ee.n .· 
flinke portie frisse moed uit putten 
om die moeilijkheden beter te ver-
werken. · ·· 
En ook de J.O.V.D. als geheel heeft 
door dit kamp een injectiè van le
venskracht gekregen, ·die zij als jonge 
organisatie zo r.odig heeft. De libe
rale gedacbte is bezig zich onder jon~ 
geren te verbreiden en een steeds 
belangrijker 'rol te spelen; geen betere 
hulp. kan hierbij geboden worden dan 
door de sfeer, zoals wij die in Holten 
hebpen her-ontdekt ... in de J,O.V.D. 
en daarbuiten te handhaven. 
Onze begi:nsel~n immers ·zijn overvol 
van rijkdommen, maar zullen on
vruchtbaar blijven, wanneer zij niet 
worden beleefd door ieder van: ons 
persoonlijl{, en alleen ook dan ku.nnen 
wij de basis van onze J,O.V.D. ver
stevigen. 
Het Zomerkamp nioge hiertoe voor
alsllog een geringe bijdrage Hijn ge
weest, ·-:c-. uit de tekortkomingen van 
dit kamp zullen wij. de volgende keer 
kunnen leren -, hoofdzaak is, dat wij 
er ·gezamenlijk een goed ·kamp van 
hebben gemaakt, waaraan ieder met 
plezier zal ·blijven denken en dat voor 
de.,J.O.V.D. een geslaagd begin van 
haal," kampeertraditie mag worden 
genóemd: · ' · 

FRITS VAN GELD ER. 

Zomerkamp· , 
·Een 

kos.tbare 
.-s~pat 

herinneringen 

Tim fotograf~erde, .'l)m .kiekte, ~i:m 

kniptè. en t;laar ll1oet ik, die . het J.Q. 
V.D.-zomerkamp heláas niet kon meé
maken, Tim voOr bedanken. In .. het 
openbaar, want via Tirn's camera 
proefde ik iets van de beste dagen, · 
die J.O.V.D.-ers saril.E)n. in een prach
tige· omgeving genoten. 
Bladerend .in Tirn's fotosch,rift meende 
ik de. geur van dennen .en. zonnige 
zandpaden te ruiken; Romantische ge~· 
voelens bekropen mij bij de plaatjes 
van Kasteel Twickel. Hol van honger 
werd mijn maag bij he~ a~scho.u-. 
wen van de vereeuwigde gezamen
lijke ~aaltijden. Een lach kriebelde 

V oor de v~ordr~cht 

... 

ergens in mij, toen ik lange Janny's 
schone vormen te midden van nog 
meer vr0~welijk .moois ontwaarde. Al 

. de geneugten van de grootsèJ.O.V.D.
manifestatie in Holten beleefdè ik 
door Tirn's conserverende activiteiten. 
Doch Tirn's plaatjesschrift gaf me 
meer. Het vertelde me ook van de 
stille aandacht en de ernst bij och
tendpraatjes en lezingen .. Uit de fo
to's van die hoogtepunten van }).et 
Holtense kamp putte ik de overtui
ging, dat de J.O.V.D. een goede wer
kelijkheid is in h~t .leven van vele 
jonge Nederlanders, dat de J.O.V.D. 
geeft wat zij te geven heeft en dat dit 
in ernst en erkentelijkheid aanvaard 
en doorleefd wordt. 
Al$ . de Driemaster deze maal).d . het 
ruime sop kiest, bergt. het stoere 
J.O.V.D.-schip in zijn laadruimen een 
kostbare schat. Ik mag de herinne
ringen aa11 het zomerkamp, die de 
ladingmeesters zor.gvuldig tussen de 
andere vracht hebben gestouwd, best 
zo noemen. De sfeer van het zomer
kamp, zoals die tot rriij kwam door 
het bekijken van. Tirn's foto's, is de 
sfeer, waarin de werkzaamheden van 
het komende seizoe!Î moeten plaats 
vinden. Almdacht voor de ernstige 
problemen van onze tijd en generatie, 
afgew:ïsseld door de verfrissende lach, 
die wij jongeren gelukkig op vele 
mö'menten in ons voeleri opborrelen;· 
deze geest, die naar ik meen het zo
merkamp beheerste, mag geen ·averij 
oplopen. 
Dus alle hens aan dek en de· handen 
uit de mouwen om in het volgende 
verenigingsjaar de. _goede 'sfeer van 
het zomerkamp, de geest van vrijhe'id · 
en verantwoordelijkhe~d, gaaf en on
geschbnden haar reis vàn de ene 
J.O.V.D.-mariiféstatie ·naar de andere 
te· doen volbrengen. 

AMMY DE MUYNCK. 

( .\ 
Tot 1 0 Od .. bestaat er 

gelegenheid copy voor het 

volgend nummer in tez:enden. 

Let dus op deze datum I 

Red. 

Kampdeelnemers 
aan de maalt.ijd. 

Vrouw Neola Kieldon ~ Chicago· 
kreeg, de echtscheiding, IÛI.dat zu èr 
zich over· beklaagde dat hààr' man 
niet van· de boogie-W'OOgie' hiê1c1. Ze 
kreeg' geen onderhoUdsgeld, maar 
wel dé familiefonogtaaf met collectie 
platen. 

Het SE C RE TA RI A AT der 
J. 0. V. D., tevens redactie· 
secretariaat, is gevestigd te 
Amsterdam-Z., Van Tuyll van 
Serooskerkenplein · 29 1• 

Twee mannen hebben Forrest 
Turnbull, directeur van de · Mtàmt 
Daily News ontvoerd en hem ge
dwongen met zijn auto naar een een
zame plek te rijden, waàr zij hem 300 
dollar lichter maakten. De kidnap
pers belden vervolgens de Daily News 
op om het blad een tip te geven voor 
"een goed verhaal" en zeiden waar 
Turn1bull zich bevond. 

fi)e $riemaster 
Maandorga,an van de Jongeren 

Organisatie Vrijheid en Democra
tie (J.O.V.D.) 

Hoofdredacteur: ·a. Stenipher. 
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Linssen, E. N ordlollne en·. Gel'. 
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NEDERLANDSE JONGERENRAAD 
VOOR I)E EUROPESE BEWEGt·NG 

GECONSTITUEERD 

Mr. Dr. A. A. van Rhijn wilde ,de 
Raad bij haar geboorte een goède 
raad meegeven en vatte deze samen 
in de begrippen: Studie, Daad en Ge-

. loof. Mevr. Prof. Dr. G. H. J. van der 
Molen schetste d~ hoge nood in Euro
pa, en zag in het samengaan van 
Humanisme, Katholicisme en Pro
testantisme één der voorwaarden om 
te komen tot een goede internationale 
samenwerking. De heer Oosterlee ten 
slotte, meende dat de jeugd in jlterke 
mate geneigd is zich over de grenzen 
te begeven, geestelijk zowel als licha
melijk. Er zal hieraan echter vorm en 
inhoud dienen te worqen gegeven: 

Ál die jongens en meisjes die staan 
te popelen oin straks voor het eerst 
een echte baan te gaan vervullen, zou 
ik het willen toeroepen: vergeet nooit, 
dat het geringe, het zéèr geringe een
voudige wel1k het fundament is, 
waarop ook de grootste organisatie 
rust. En ,geen huis staat stevig als 
niet het ·fundament in ordè is. • Het 
is een · eretaak 'om mede te mogen 
werken aan dat furul~rrtent, ·om een 
kiein radertje te mogen zijn in heel 
dat grote uurwerk. ·· 

Op Zaterdag 16 Sept. j.l. bevon-
1Ien zich in éên der zalen 'van' het 
botel Pays-Bas te Utrecht vele 
vooraanstaande leden van .de _ver
schillende Nederlandse politieke 
jongeren groeperingen, om ge- · 
tuige te zijn van de constituering 
der Nederlandse Jongerenraad 
der Europese Beweging. 

'"Om half yier opende de heer Th. Booy, 
voorzitter van de Jongerenraad, de 
bijeenkomst en· verwelkomde o.m. de 
heer P. J. S .. Serrarens, lid der 
Tweede Kamer en voorzitter van de 
Nederlandse Raad der Europese. Be
weging, Zijne Excellentie Mr. Dr. A. 
A. van Rhijn, Staatssecretaris van 
Sociale Zaken, mevrouw Prof. ·Dr. G. 
H. J. van der Molen, Hoogleraar aan 
ue . Vrije Ûniversitéit te Amsterdam 
en de heer Oosterlee, verbonden aan 
het Ministerie y.aJJ. O.K.&W .. voo.r 
"Vorming buitelf Scho!Jlverbanci" als 
sprekers op deze bijeenkomst. Spr. 
uitte zijn teleurstelling over het feit, 
-dat de heer Drs. H. A. Korthals, 'lid 
der Tweede Kamer en vice-voorzitter 
der Nederlandse Raad van .de Euro

·pese Beweging onverwachts wegens 
ziekte verhinderd .was op deze ver
_gadering te. spreken. Met voldoening 
constateeroe hij de grote belangstel
ling zowel van de zijde der Neder
landse politieke jongeren organisaties 
als wel die van de zijde der pérs op de 
Persconferentie, die reeds eerdér op 
de middag had plaatsgevonden. Hier
na opende hij als eerste de r{j der 
-sprekers. 
Gedachtig aan het woord van Presi
dent Roosevelt: Weinig heeft deze 
jeugd ontvangen en veel wordt er van 
haar verwacht, ving spreker zijn . rede 
aan met een korte schets. van de 
.jaren tussen de twee wereld-oorlogen. 
Velen van ons ontvingen in die jaren 
hun wereldbeeld, een beeld van ellen-· 
-de, leed en uitzichtloosheid. De 2de 
wereldoorlog legde hier een schep 
boven op en de nu voorbije 5 na
oorlogse jaren voltooiden grondig dit 
beeld. Spreker kenschetste de totale 
.geestelijke en materiële verwording 
van de West-Europese samenleving 
:met een variant op een woord van 
Huizinga, "Wij leven in een bezeten 
wereld en wÎj ·weten niet beter". 
Hij wilde dit nièt beschouwen als een 
aanklacht tegen een .. geslacht maar 
als een aanklacht tegen generaties. 
Hi] vervolgde: Onder deze omstan
digheden gaat men zijn latente reser
ves aanspreken ·en een van. de be
langrijkste latente reserves van Eu-
ropa is de jeugd. . , 
Deze jeugd zàl.een nieuwe tijd moe
ten. scheppen of ondergaan, èr/. weder
"'m 'een woord van wijlen President 
Roosevelt citerende · zei hij: , Zij zal 
h~ertoe Wijsheid; 'Geloof en· het ,Vi
sioen 'dienen te hebben. Een v.isioen 
van een federaal Europa. Eep. visio
naire bezeteriheid zal· zij moe~en heb
ben om: dit te bereiken, monu:inentàal 
ook zal zij m~teri . denke":n want. ari
ders zal haal' denken geen resultaat 
kunhen hebben; Van haar q10et de 
roep uitgaan: Europeanen aller lan~ 
den verenigt tJ want Uw problemen 
zijn birli1enslandf! hiet oplosbaar. Vee} 
klein werk; m1ogelijk werk.zaÏ hiertoe 
verricht . moeten worde'n,' zij zäl. ste
nen móeteri bikken óm èen cathedrlial 
te.· kunnen bouw~n. 
Spreker schetste in 't kort de ge
schiedenis van het ontstaan der Jon
gerenraaq en meende terecht dat zij 
zodanig moest, wor:den opgezet, dat de 
kans· op een desillU:sie tot een_ mini
mum. beperltt bleef. Zij mag geen 
173ste worden -in de Iii dèr ingeschre
ven jongeren organisaties, dit zou 

onjuist en inefficient wezen, ook geen 
oyerkoepelend orgaan doch als het 
ware een binnenplaats waarop . de 
deuren der .soctal.istil;lcne liberale, ka
tP,olieke en. protestantse organisaiie's 
uitmonden, een conferentie-oord en 
een contactorgaan, doch bovenal een 
injectie-orgaan vah waaruit de im
pulsen naar de wereld der jongeren 
gaan~ 

Zij zal · een geestelijke houding moe
ten manifesteren,. en een, in Neder
land, Europees denkend publiek moe
ten scheppen daar dit voor een fede
ralistisch Europa een nog geheel 
onverVulde . voorwaarde is. Zij zal 
moeten bestaan uit· partisanen -
klokkenisten en pioniers. DIT is de 
taak van de Raad. Het federalisme 
in eigen kring te verwerkelijken voor 
het Europa van vanavond. 
Na de voorzitter kwam de heer Ser
rarens aan het woord. Tijdens zijn 
rede verklaarde ·hij de Jongerenraad 
voor geconstitueerd, hetgeen met een 
hartelijk applaus werd onderstreept. 

·Wellicht blijkt het mogelijkin·een vol
gend nummer van ,;De Driemaster" 
nader in te gaafl op de redevoe-

. ringen van bovengenoemde personen. 
Van J.O.V.D.-zijde (à titre peTsonnel) 
zijn, tot de Raad uitgenodigd J. G. Th. 
Linssen en G. van Schagen·. 
De leden van het ' initiatief-comité 
waren: Th. Booy, voorzitter, J. Schip-

. horst, secretaris, B. Btiddingh, ·. D. 
Hueting, A.•Knaapen, J. G. Th. Lins
sen, E. Meester en igri: .• Peeters.
Tijdens de perscohferentie ·gaf ook· de 
Wereldomroep van haar belangstel
ling · blijk door een interview af 'te 
-nemen van enkele vooraanstaande le
den van dit initiatief-comité. 

J. VERHEIJ 

- = u------' !-

Op de drempel van de maatschappij 
Als het eiad-examèa 

achter de i'ug is 

"Als ik str11.ks voor goçd van school af ben," zei het knappe· blondje, "dan neem ik een 
of ander denderend baantje en dat doe ik dan tot ik trouw ...• " · 
Bij die W1Jorden keek zij eens tersluiks in de spiegel en hei was heel duidelijk dat zij 
dacht: "dat zal wel niet zo heel larttt, duren."" 
Een vriend van haar vader had haar, nog voordat de uitslag van het eindexamen bekend 
was, een plaats op ,zijn kantoor 1beloofd. 
"Je moet altijd eerst weten wat of je zelf wilt en dan moet je het DOEN -" verkondigde 
onze, jongedame zelfbewust en zij 'sprak met de vriendelijke oude heer af, dat zij na 
de grote vacantie zou komen. Blijkbaar vond zij het· helemaat•·niet zo bijzonder; dat zij 
zo grif was peslaagd. Na ,de vacantie liet zij heur haar permanenten, schafte zich twee 
geraffineerde peperdure kantoorjurken aan en een fraaie actetas. Zo toegerust stormde 
zij af op het baantje met lll de luidruchtige ·zelfverzekerdheid, domme ongeschoolde 
lfrachten eigen. 
Het diploma 5-jarige H.B.S., meende zij,.woog ruimschoots op tegèn dat beetje kantoor-
ervaring dat zij nog niet bezat. · · 
Toen zij de eerste dag thuis kwam, uiaren de huisgenoten· vol. belangstelling. "En - wat 
heb je allemaal moeten doen?" wilden zij weten . 

"Het blondje was danig uit haar humeur. Zij voelde zich in haar eer getast, omdat men 
haar zulk "idioot" werk had opgedragen. · 
"Verbééld je- brieven in enveloppen doen en gebruikte postzegels noteren en ingekomen 
correspondentie opbetgen .. · . . ! Daàrvoor hadden ze toch- .zeker niet iemand met een 
diploma 5-jarige H.B.S. nodig!" ' ' 
"Het is nog maar de eèrste dag: Je zult wel gauw wat anders te doen krijgen," troostte 
moeder. "Alle begin is ·moeilijk." . · 
En vader sprak gewichtig: "ook· in het eenvoudigste werk kan men tonen wat men in 
zich heeft. Wie het kleine niet eert .... " 
"Nou ja," schokschoudèrde ons ·meiskè onwillig en ;:ij dàcht: "wat heb. ik nu. aan die 
afgezaagde preken ~!" · . · · 

Hoezeer zij het ook hoopte - zij 
kreeg geen ander. werk. 

Wanneer wij beide ogen geri-cht hou
dep. ·op de baten, die onze . arbeid zal 
afwerpen, dan hebben wiJ geen blik 
meer over om op het werk- te -slaan. 
Is. het dan . een. wonder, dat het een 
mislukking WOI'dt? c;--- Die mislukking. 

De trouwe stage werkers die blij
moedig het eenvoudigste werk ver
richten zijn in een bedl'ijf niet ·min
' der gewichtig dan de afdelingschefs 
en de bazen.· En het zijn de ·kuritiig
ste en ·bestè chefs, die in 'een· bedl'ijf 
van onderen 'af zijn opgeklonuilen. · 
Ieder werk; hoe onaanzienlijk .. en ge
ring ook, is waard goed· gedaan' te 
worden, zo· goed dat· niemarüf hei:. óns 
zou· ktmnen verbeteren. Eerst wan
neer Wij· zover zijn dat · ~ ook het 
allergeringste waarlijk onberispelijk 
volbrengen, zijn Wij rijp voor ander 
en moeilijker werk. 
Voor vele jongeren blijkt het een 

· grote teleurstelling dat de mooie di
. ploma's en al de kundigheden, die 
vereist worden, in de praktijk vol
strekt niet ·bij het opgedragen werk 
te pas komen - maar de algemene 
ontwikkeling. hierdoor verkregen- is 
onontb~erlijk voor ·een volgend sta· 
dium. De verstandigen zullen pan ook 
niet nalaten hun kennis op , peil te 
houden en door zelfstudi~ zich ver
der te bekwamen. 

De weg omhoog begint nu eèn· 
maal onherroepelijk bij de laagste 
sport en meisjes die een baantje Zóe
ken om de tijd tussen de schooljarén 
en een evt. hUwelijk zo goed (lees: zo 
voordelig) mogelijk · te overbruggen, 
zouden beter doen thuis· te blijven· 'en 
niet de plaats ·in te nemen V'ah een 
ander; wien het ernst is met het 
wel'lk. 

Leg uw hart in uw taak - onver· 
schillig wat die is - en de rest komt 
van zelf. - IAls gij uzelf op dl) eer· 
ste plaats zet en uw ,werk achter 
u op de tweede plààts, 'dan zult 'gij 
uw arbeid moeizaam moeten ·voort
trekken. Maar zet gij uw werk voor· 
op en klampt gij er u stevig . aan 
vast, dan zult gij worden meege
sleept tot gij er eindelijk ademloos 
achteraan holt en wanneer gij dàt· 
tempo eenmaal te pa;kken hebt -
zult gij alle ànderen voorbij hollen -! 
Het is niet voldoende als gij een baan 
te pakken hebt. Dat is nog maar ·het 
begin. Goed wordt het pas als het 
W:erk u te pakken heeft! 
Het is evenmin voldoende als gij 
1000/o geeft (en 1100/o verwacht!!). 
Draai het liever om: geef 110% en 
bedenk dat gij redelijkerwijze nooit 
meer kunt eisen dan 1000f0! 

En - · geef u er rekenschap· van 
iedere dag en ieder uur; dat gij dat 
in eigen hand hebt'.:.:...!,<' 
Dat is' het deel van uw werk;. dat 
ruimte laat voor eigen initiatief' en 
dat is precies het deel dat u · zal 

Wat zij .zich precies van het kantoor
leven had voorgesteld, wist zij zelf 
niet, m,aar in ieder gèval iets opo/Ïn
denders dan .dit geestdodel).de gedoe. 
ledere dag! ging zij met groter tegen
zin naar het kantoor. en z,ij. ïlee.d J:tet. 
werk zo miserabel .slecht, dat ~ij na 
drie m<t:inden \ve:r;d ontslagê'n. 

Bij gaand artikel werd verleden · jaar 

Zij gevoelde zich zwaar ,verongelijkt. 
... "Als ik prettiger werk h!!-d geh&d 
dan zou ik ·wel m:eer~rhijn. best" heb
ben gèdaan en hoe kmi.n.en ze nu van. 
je verwachten dat je je zult uitsloven 
voor zo'n beetje 'sa1aris.;' '.snikte zij. 
Tot zov~r ons blondje en haar ka):l.-
toorperikelen. · 
. .. .,al~ ik maar prettiger w:erk had 
gehad ~ zou ik wel ~eer. mijn best 
hebben .gedaan ... " zieqaar een, opvat
tingdie Wij h~en teri d_a~e m~r dan 
wenselijk is. door de je~gq kunnen ho
ren verkondig~n. . . · 
Ik... ik... eil, riog èens i~. dat .is het 
enige dat ·teÏl. grond~lag ligt aan deie 
foutieve redtmering. · · 

-door ,, 

. AMY GROSKAMP-TEN HAVE 

geschreven voor:het we~kblad "Vrijheid en Democratie'~, Wij acMte~, de inhoud {Je· 

langrijk' genoe~, Of!" een opname in o.ns blad., te rechtvaardigen.· Réll. 

is dan heus. niet ·de schuld van de 
firma. X, Y of Z, maar alleen van de 
firma Ik-&-Co, waarvan niemand die 
van plan is in het leven te slagen, 
ooit lid moet zljn! 
Slechts zij die met terzijde stelling 
van eigen belang en eigen gemak ·,ge
heel en al opgaan lil htin '11\tei'k, zul~ 
len . dat werk lief krljgen en werke
lijk geslaagd is nog nienuthd die zijn 
werk niet méér .liefhad · dan· zijn 
vrije tijd. · · · · 

stempelen tot een succes-nUDOIDer of 
tot een-van-,de-massa. '· 

Ook in de eenvlmdipte baantjes;· in 
kantoor en fabriek geldt:"' 
iedere soldaat ·draagt de maarscbalk
staf iD. de ràlisel ....::! · 
Gy hebt het in eigen hand, of gij op 
de hoogste of. · laagste versnelling 
langs een le\'ensweg zult . trekkell
Haci ·gij oöóit ·gedacht dat de weg 
naar succes zo eenvoudig _was? 
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POLITIE-K TE OXFORD 
Universiteit bakermat van nieuwe ideeën 

Oxford is een doolhof van clubs. Zij 
vermenigvuldigen zich even vrucht
baar als de met Griekse letters aan
geduide dispuut-gezelschappen in de 
Verenigde Staten. Het begin van elk 
academisch jaar, en tot op zekere 
hoogte van elk trimester, kenmerkt 
zich door een ware verkoopwoede van 
lidmaatschapskaarten, en de eerste 
indruk van een eerstejaars aan de 
Universiteit van _ Oxford is die van 
een stroom van belangrijkdoende be
zoekers, · dfe hem met, allerlei soorten 
van welsprekendheid er van tl;achten 
te overtuigen, dat liet h,oofddoel van 
zijn komst naar Oxford is het lid 
worden van een politieke vereniging 
of een dispuut, of het worden van 
een debater, acteur of athleet. 
De meest zelfverzekerden van de ver
enigingabonzen zijn de politici. Zij 
luisteren naar sprekers van grote ver
maardheid, vormen discussiegroepen 
om de politiek te bestuderen en gaan 
naar partij-bijeenkomsten als stem
gerechtigde afgevaardigden, terwijl 
de Oxford Union het platform is 
waarop de verschillende richtingen 
elkaar in het debat ontmoeten. 
De Liberal Club heeft sinds de oor
log een leidende rol gespeeld in de 
Universitaire politiek. Zij heeft meer 
dan 500 leden en bij de verkiezingen 
kregen haar candidaten ruim 1000 
stemmen. Met deze cijfers .gaat zij 
gelijk op met de Labour Club; maar 
beiden worden zij overtroffen door de 
zwijgzame, inerte massa van de Con
servative Association. Altijd slecht 
bezochte vergaderingén, maar toch 
een ledental van over de duizend! 
Doch bij de verkiezingen voor het be
~tuur van de Oxford Union, waarbij 

Wij làzen: 
in "Correspondentieblad", orgaan der 
Centrale van hogere Rijksambtena
ren: 
Er is overal ,gebrek aan leiding, nij
pend tekort aan bekwame leiders. Er 
zijn langzamerhand weer genoeg -
hier en daar zelfs teveel - gediplo
meerde krachten en mensen met uni
versitaire graden en titels, maar er is 
groot gebrek aan mensen van cul
tuur, van 'goed .gee.Stelijk niveau, die 
dóór hebben wat -het zeggen wil: aan 
mensen leiding te geven; die daar-

" voor bezitten de ware innerlijke hou
ding, die de dingen waarom- het bij 
het leiding geven gaat, zelf innerlijk 
doorleefd hebben. Bouwstoffen voor 
doelmatig werk zijn er vaak nog wel 
in voldoende hoeveelheid, maar toch 
slagen we er niet in, volledig hiervan 

' gebruik te maken. 
Er is na de tweede wereldoorlog een 
zekere mate van arbeidsonlust, ar
beidsschuwheid te constateren. De 
mensen hebben er zo bitter weinig 
zin in om zich in te spannen en in te 
zetten. Jonge ménsen willen direct 
iets z\jn. Weilûgen begrijpen dat je 
eerst iets moet worden om het te 
kunnen zijn. Men verlangt direct een 

Met grote blijdschap geven ·· 
wij kennis van de geboorte 
van onze dochter 

Flora, ._/Warjon 
Frits van Gelder 
V. Viola van Gelder-de Wit 
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persoonlijke verdiensten doorslagge
vender zijn dan de politieke gezind
heid, weten zij slechts met enkele 
candidaten te voorschijn te komen. 

Geloof in actie. 
De Liberal Club bezet momenteel drie 
van de vier plaatsen in het bestuur 
van de Union, en- de "Society", die 
misschien wel de meest beroemde 
"debating society" is in de wereld, 
zal dit jaar, evenals het vorig seizoen, 
weer bijeenkomen onder een liberale 
president (terwijl in Cambridge even
eens een liberaal in de voorzitters
stoel zal zetelen). De Club is de enige 
van de drie politieke verenigingen die 
zal worden .gepresideerd door een stu
dent, die bij .de laatste verkiezingen 
een candidaat was voor het Parle
ment. Michael T. Bridger, een voor
malig officier ~~aar Oxford kwam 
na door invaliditeit de militaire 
die_nst te hebbêli~oeten verlaten, gaf 
de bevolking .• V-att Woking voor de 
eerste maal inhün generatie de kans 
om liberaal te stemmen, nadat hij in 
enkele Weken u,it niets een organisa
tie had opgebouwd, die de jaloersheid 
heeft opgewekt van menige andere 
candidaat. Toch was hij niet de enige 
candidaat die de Club leverde. Enkele 
van haar na-oorlogse presidenten -
o.a. John Frankenberg, nu lid van het 
Executieve Commi~ee van de World 
Federation of Libèral and Rudical 
Youth, - droegen eveneens. hun 
steentje bij tot het welslagen der ver
kiezingen. 
Vóór de algemene verkie;ingen werd 
de nadruk natut,~rlijk gelegd op prac
tisch 'Werk. Sprekers wèrden opgeleid, 
en men trok er vaak op uit om pro
paganda te ·maken. Nu deze voorbij' 

goede .,job", een leuke baan, een goed 
salaris, niet hard werken en vooral 
veel extra'tjes. Het is een probleem, 
waarvoor alle leiding zich gesteld 
ziet: hoe de mensen te stimuleren tot 
een zo groot mogelijke inspanning. 

Interessante baan 
van 

Radio-telegrafisten 
In .,Wordende Wereld"*) lazen wij: 
Het V.N.-Secretariaat heeft op de 
Nederlandse regering een beroep ge
daan voor radio-telegrafisten voor de 
.,V.N.-field service". Nadat hiervoor 
kortgeleden vijf telegrafisten werden 
uitgezonden is in Augustus wederom 
een zèstal vertrokken. Deze radio
telegrafisten, waaronder verschillen
de gedemobiliseerden, moeten eerst 
een cursus van twee maanden volgen 
in Lake Success en worden daarna 
toegevoegd aan de missies der Ver
enigde Naties in de Balkan, in Kash
mir, Palestina en wellicht ook in 
Korea. 
Het zal voor deze jongelui (leeftijd 
tussen 25 en 35 jaar en ongehuwd) 
geen gemakkelijke, doch wel een zeer 
interessante job zijn. Over enige 
maanden zal nog een twintigtal wor

. den aangewezen. Eventuele gegadig-
den kunnen hierover inlichtingen ver
krijgen bij Mr. H. G. Ruick, Bureau 
Internationale Technische Hulp, 
Plein 1, Den J{aag. 

•) ,.Wordende Wereld" is het maandblad 
van de Verenigde Naties, dat uitgegeven 
wordt door de Nederlandse Inllchtingeri
dienst van de Verenigde Naties te Den 
Haag (Oranjestraat 4), In samenwerking 
met de V.N. te Lake Success en haar 
voorlichtingsbureau te Londen. 

zijn, en de politieke situatie nogal on
zeker schijnt, --keert de Club weer te
rug naar haar andere rol; die van 
stimulans tot een juist politiek in.,. 
zicht binnen de partij. Wil de Libe
rale Partij haar voortbestaan recht
vaardigen, dan moet zij dit doen als 
"partij van ideei!n", zo zeggen de stu
denten, . en zij. zien hierin de enige 
kans voor de Liberale partij om haar 
rol in de politieke arena te blijven 
vervullen, temeer waar de andere par
tijen op dit punt weinig initiatief 
vertonen. 

De "Oxford GuarèUan". 
De Liberal Club zal trachten een lei
dende rol te blijven spelen in het ko
mende studiejaar. Zojuist werd een 
soort kadergroep gevormd, - be
staande Uit de beste leden van de 
Club, - en deze zal elke veertien 
dagen ,bijeenkomen ter bestudering en 
Uitwerking van de belangrijkste poli
tieke problemen. Hierbij zal de groep 
veel steun ondervinden van de 
.,Oxford Guardian", het reeds lang 

bestaande blad van de Liberal Club. 
Kortgeleden is dit blad uitgebreid, 
het formaat werd groter, en het zal 
nu elke veertien dagen verschijnen. 
Bovendien heeft het de grootste cir· 
culatie van alle studentenbladen van 
Oxford. 
Tenslotte bel'eidt de Club de u.itgave 
voor van een bundel essays over po· 
litieke vraagstukken, geschreven door 
jongeren, die lid van de Club zijn 
geweest sinds het einde van de oorlog, 
."Radical Oxford", zoals de bundel 
gaat heten, wil een bijdrage leveren 
tot de geoachtenwisseling over en· 
kele punten, die de Liberale Partij 
op haar programma heeft staan. 
Uit dit alles blijkt, dat de Club zich 
ten doèl stelt om nieuwe en frisse 
ideei!n te ontwikkelen, de discussies 
te stimuleren en verouderde opvat~ 
tingen te liquideren, daarbij een be
roep doende op elke ware liberaal, die 
altijd bereid is met open geest. de 
gedachten van anderen tegemoet te 
treden. 

IN MEMORIAM JAN SMUTS 
Op de avond -yan de elfde Sep
tember werd het gewone radio
programma onderbroken voor een 
extra-Uitzending van de nieuws
dienst. De omroeper meldde het 
overlijden van Jan Christiaan 
Smuts, de Zuid-Afrikaanse staats

- man, die zich in een lang en wel-
besteed leven ten zeerste het lot 
van de gehele wereld heeft aan
getrokken. Jan Smuts _was een 
liberaal mens met voorbeeldige 
karakter-eigenschapen. Met een 
korte geschiedenis van zijn leven 
willen wij h~m, naar wien vele 
groten van deze wéreld luister
den, eren. 

Nabij Riebeek in de Kaapprovincie 
werd in 1870 op de boerderij van zijn 
vader, die stamde Uit een calvinis
tisch Zeeuws geslacht, geboren Jan 
Christiaan Smuts. Zijn moeder was 
een afstammelinge van Franse Huge
noten. Jan Smuts studeerde rechten 
te Stellenbosch, welke studie hij in 
Cambridge, Engeland, voltooide. In · 
1894 keerde hij naar Zuid-j\.frika te
rug en vestigde hij zich als advocaat. 
Smuts kwam al spoedig in ~ontact 
met Paul Kruger, wièns aanhanger 
hij werd en door wièn hij benoemd 
werd tot procureur-generaal van de 
republiek Transvaat 
Aan de uitOefening van deze functie 
kwam een einde door het uitbreken 
van de Boerenoorlo,;- in 1899. Jan 
Smuts verruilde wetboek voor ge
weer en met de namen van De la 
Rey, Botha, de Wet en Cronjé werd 
de zijne bekend in de hardnekkige 
strijd van de Boeren tegen de .,Rooi· 
nekken". De vijand was evenwel over
machtig en slaagde er in een einde te 
maken aan de zelfstandigheid van de 
Boerenrepubliek en. 
Aanvankelijk was Smuts onverzoen
lijk jegens de Britten. In 1899 had 
hij een felle aanklacht tegen hen ge
publiceerd, zijn boek "Een eeuw van 
onrecht". De tijd sleep evenwel de 
scherpe punten van zijn grieven af en 
Smuts ging inzien, dat er voor Zuid
Afrika alleen iets bereikt kon wor
den door samenwerking met de Lon
dense regering. Hij &:ing naar Enge
land en wist autonomie voor Zuid
Afrika te bereiken. Nadat in 1909 de 
Unie van Zuid-Afrika tot stand was 
gekomen,. bekleel;lde Smuts verschil
lende minister-functies. Van 1939-
1948 was hij premier. Smuts was lei
der van de Verenigde Partij, die in 
·19~8 haar !Jleerderheid moest afstaan 

aan !ie Nationale Partij van Malan. 
De ;E>a.p;ij van Smuts was een liberale 
partij.-Sm uts zelf was beschermheer 
van de Liberale Internationale. 
Smuts kwam ook al spoedig in het 
middelpunt der internationale politiek 
te staan. Tijdens de eerste wereldoor
log werd hij opgenomen in het oor~ 
logekabinet van Lloijd George; erna 
nam hij deel aan de vredesconferen· 
tie van Versames en was hij een der 
oprichters van de Volkenbond. Zijn 
levensfilosofie, het "Holism" ,. dat hl,j 
neerlegde in zijn boek "Holism and 
Evolution", deed hem een vurig ver
dediger van internationale organisa
tie zijn. De grondgedachte van deze 
filosofie is, dat kleine eenheden zich. 
geleidelijk moeten verenigen tot gro~ 
tere eenheden, die op hun beurt weer 
een krachtiger .geheel dienen te vor~ 
men. Smuts was een der ontwerpers 
van het Statuut der Verenigde Naties 
en hij was een krachtig voorstander 
van een Verenigd Europa. 
De ideologie van vrijheid, eigen be· 
heer en zelfregering bracht de Unie 
van Zuid-Afrika voort. Dit moet, al
dus Smuts, ook in Europa mogelijk 
zijn. De organisatie van de V.N. heeft 
ook steunpilaren als een Verenigd 
Europa nodig om een bredere wereld· 
organisatie goed te laten functione
ren. Als een politieke Raad van Euro· 
pa niet onmiddellijk mogelijk is, dan, 
raadde .Smuts aan met een economi· 
sche Raad te beginnen (de rede van 
Smuts in de verenigde vergadering 
der Staten Generaal tijdens Smuts' 
bezoek aan Nederland van 9-12 
October 1946). Een ,grote taak zag 
Smuts hier voor het Britse Gemene
best. In de wereld, die verdeeld is in 
twee kampen, de Verenigde Staten 
in het Westen en de Sovjet-Repu~ 

bliek in het Oosten, twee kampen, 
die schijnen op te gaan in twee su· 
perstaten, die vijandig tegenover el· 
kaar staan, moet het mogelijk zijn, 
dat het Britse Gemenebest met Euro
pa een nauwe schakel vormt, die zal 
leiden tot de vestiging van een an
dere supergroep, die zal staan tus
sen de machten in het Westen en het 
Oosten. Smuts adviseerde de Duitsers• 
op te nemen in deze Westerse ge... 
meenschap, omdat zij anders ten 
onder zouden gaan en omdat er an
ders een gevaarlijke vacuwn in Euro
pa zou ontstaan. 
De man, die dit alles tot de wereld 
Zéide, is niet meer. De integere, con~ 
structieve, godsvruchtige .Jan Smuts, 
die met zijn idealisme velen inspi· 
reerde, zal node worden gemist. 

A.d. M, 
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N.V. Oliefabrieken 
T. DUYVIS Jz. 

Koog aao de Zaao 

• 
Plantaardige oliën 

• 
Slaolie 

• 
Salata 

• 
Chocoladepasta 

THOMASSEN & DRIJVER 
DEVENTER 
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I 
N.V. Ned. Caoutchouc- en i 

G!ltta.Perchafabriek . I 
I 

voorheao Bakkar & Zoon 1 
RIDDERKERK I 

I 

I 9échnische 
~ ~ 

I I 
I :Jlubberartikelen 1 

t/OOr: 

Blikverpakking voQr de Conservenindustrie 
Rondéartonriages 
Patentsluitingen voor . glasverpakking 

N.V. · 

W. A. HOEK's 
MACHINE- EN ZUURSTOFFABRIEIC 
Hooldbntoor en Machinefabriek te Schiedam. 

COMPRESSORS voor alle guaen en iedere druk. 
INSTALLATIES voor de bereiding van zuurstof, atikator, enz. 

:

e! __ =_l . ' Uw HOED. 
roept om een 

VERNIEUWINGSKUUR 

bij PALTUE 

H. ten Cate Hzn. & Co. 
NyVa 

ALMELO 

Katoenen- en Kunst2ijden manufacturen 

0 

VERKADI HANDHAAFT KWALITEIT 

·fh eet er wel "iJl· •• 
Ja, als er maar heerlijke Stf'IJja chocoladevlokken op 
de boterham zijn, dan is het bord leeg voordat U 
er erg in hebt. ·· 
Stf'IJja vlokken worden bereid uit pure eh~, 
zijn voedzaam en gezond. · 

-Gecf:U w . kilMieren-Stf'IJja op .dè bóterham • • • ze 
vinden het een tractatie. Neem zelf ook een boterham 
met Stf'IJja chocoladevlokken ! 
Prijs per canon 80 ct. 

KONINKLIJKE CACAO. EN ·cHOCOLADE FABRIEKEN 
OE ERVE H DE'. JONG A2 1 790 

WORMERVEER 

DE ECONOMISCHE VLOERBEDEKKING 

7 
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Maçhinefabriek en 
Scheepswerf 

van 

P. SMIT Jr.N.v· .. 
ROTTERDAM 

,, 
'· ... 

L. SMIT .& ·zooN 
KINDERDIJK 

voor 

BAGGER MATERIEEL. ZEESLEEP ~ 
BOTEN, ALG. SCHEEPSBOUW 

DE ROTTERDAMSCHE 
DROOGD-OK MtJ. ·N.V. 

STAALCONSTRUCTIES 

16'15 

SPOORWEGMATERIAAL 

·~ ... ...:, '• ; . :, . ' 

BLOEMENDAAL 
& tAAN N.V.: 
WORMERVEER 

~ijst, Havermout, 
Rijstvlokken, 
Mais-flakes 

• 
C.V. OLIEFABRIEKEN 
"DE TOEKOMST~' 

WORMERVEER 

Veevoeders, 
Technische oliën 
,.Sma-ragcf' Slaolie 

BO.SM.AN 
'"eê ~~ N.V~ e"' e . e 

. I I 

\ I 

CONSTRUCTIE-WERKPLAATS 
MACHINEFABRIEK 
ROTTERDAM - BRIELSELAAN 45 

Telefoon 72525 (3 lijnen) 

Na 6 uur Barendreeht 492 

SPECIALITEIT 
VLIEGTUIGONDERDELEN • HULP. 
WERKTUIGEN VOOR LUCHTVAART. 
ROESTVRIJ ST ALEN UITLAATPIJPEN. 
LICHTMET AAL WERKEN, ENZ. ENZ. 

(SMIT 
SLIKKERVEER) 

ELEC_TRISCHE 
MACHINES 

-----------~--~ 

N.V. 
Machinefabriek 
IJZER-, STAAL- EN 

METAALGIETERIJ 

v.h. Bakker & Co. 
RIDDERKERK 

N.V. SCHEEPSWERVEN 

"PIET HEIN" 
voorheen 

FIRMA W.SCHRAM&ZONEN 

• 
WERVEN TE BOLNES 

EN PAPENDRECHT 

Twee dwarshelli~gen, elk 11 5 mtr. 
lang. Overdekt droogdok 116x30 
meter, geschikt voor .. het zwaarste 

. -. .. maierfaaC - .. 

Telefoonnummers Rotterdam 
71354. Dordrecht 377.4 
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VAN DE JONGEREN ORGANISATIE VRIJHEID EN DEMOCRATIE 

Onze plaats en onze taak 
Een woord ter inleiding van onze wintercampagne 

Het kan goed zijn, nu de periode van zon, zomer 
en vacanties weer voorbij is, ons niet alleen mate
rieel, doch vooral ook geestelijk voor te bereiden 
op de komende winteractiviteit van onze organi
satie. De zorgeloosheid van de zomer maakt plaats 
voor de ernst van de winter. De avonden lengen 
en de tijd wordt weer gunstig om het verenigings
leven actief aan te pakken. 
Dit alles wil niet zeggen, dat wij in de afgelopen 
zomer zouden hebben stilgezeten. Integendeel. 
Doch ons werk droeg nu eenmaal een ander ka
rakter dan de arbeid die ons in de komende maan-
den wacht. 
De winteravonden geven ons de juiste .gelegenheid 
en de sfeer om de J.O.V.D. zowel naar binnen, als 
naar buiten uit, te versterken. Ofschoon het ont
~anningselement hierbij geenszins op de achter
grond behoeft te geraken, zijn wij in het naderen
de seizoen meer in .staat ons geestelijk te· ~r
diepen, dan dit in de vacantietijd het geval is. 
Een belangrijk doel van onze organisatie is toch 
nog steeds, het oog te richten naar de gebeurte
nissen, die zich op politiek en economisch gebied 
rondom ons afspelen. Bij het naderende winter
sruzoen zullen wij opnieuw onze plaats moeten 
bepalen en ons rekenschap moeten .geven van de 
taak, die wij jongeren, zowel in als buiten de 
J.O.V.D., hebben te vervullen. De plaatsbepaling 
zal daarbij noodzakelijkerwijze aan het vaststellen 
van onze taak vooraf moeten gaan. 

Welnu wat iSI dan de plaats, die wij op het 
ogenblik als Nederlandse jongeren innemen? Zo
wel economisch als politiek, hebben zich gedu
rende de afgelopen zomer zeer belangrijke dingen 
voorgedaan. 
Bepalen wij ons tot de internationale politieke 
situatie, Wij hebben -gezien, dat de kracht van de 
democratie in de gehele wereld meer op de proef 
is gesteld dan ooit. Het door bet communisme in 
het leven: .geroepen Koreaanse conflict was een 
openlijke uitdaging aan de internationale demo
cratische gedachte. Het werd een spannende 
krachtproef, waarbij het voor de democratie een 
probleem werd van-to be or not to be. 
De democratie heeft deze krachtproef echter op 
een schitterende wijze kunnen doorstaan, hetgeen 
tot gevolg heeft gehad, dat er weer hoop is in de 
harten en hoofden van millioenen, die de vrijheid 
zien als een noodzakelijk beginsel voor een w~r
kelijk menswaardig bestaan. 
Betekent nu deze overwinning van de democratie, 
dat aan de internationale spanningen een defini
tief einde is gekomen? Verre van dat. De situatie 
in Azië is thans wellicht nog .gevaarlijker dan 
toen de verbonden legers in het defensief waren. 

Bussink's Taai-Taai 
Bereid naar oud Fries recept 
Heerlijk van smaak 

In zakken van 53 ct. en 30 ct. 

Dit alles neemt evenwel niet weg, dat de demo
cratie heeft getoond voldoende ruggegraat en be
staansvoorwaarden te bezitten om het internatio
nale aggressieve communisme met succes te kun
nen weerstaan. 
De strijd in Korea heeft ons geleerd, dat het er 
met de democratische gedachte zeker niet slecht 
voorstaat, doch dat integendeel, haar kracht en 
invloed dermate groot is, dat het de moeite loont 
haar te verdedigen en te versterken met alle mid
delen waarover wij beschikken. De strijd in Korea 
heeft ons geleerd, dat ook wij jongeren geen her
senschim najagen als wij ons op een democratisch 
standpunt stellen, doch dat de democratie ons 
aller steun verdient. 

Dit alles heeft niet alleen de strijd in Korea ons 
.geleerd. Het is ook gebleken uit de verkiezings
re.sultaten in diverse landen, waar de aanhang van 
het communisme zienderogen aan het tanen is. 
Wy zien een soortgelijke ontwikkeling in ons eigen 
land. Wil dit alles zeggen, dat wij ons verder niet 
behoeven in te spannen en dat onze vrijheid zal 
zijn verzekerd, zonder dat wij er iets voor doen? 
Zeer zeker niet. 
Bovenstaande voorbeelden werden slechts aange
haald om te bewijzen, dat de strijd voor het be
houd van de rechten van de vrije mens een strijd 
is, waarvan kan worden gezegd, dat het de moeite 
loont haar uit te vechten. · 
De democratie is meer dan ooit gebleken een rea
liteit, een tastbare werkelijkheid te zijn. Wij kun
nen ons daarover slechts verheugen, omdat is 
bewezen, dat wij niet vechten voor de verwezen
lijking van een droombeeld of een illusie, doch 
dat het hier gaat om de verdediging van een 
beginsel dat leeft en dat de basis vormt voor onze 
toekomst. 
Bepalen wij dus op het ogenblik onze plaats, dan 
kan met vreugde worden geconstateerd, dat de 
.democratie sterk en gezond is en dat de omstan
digheden gunstig zijn om ons werk met succes 
voort te zetten. 
Maar dan zal er ook terdege moeten worden aan
gepakt. Niet alleen zal er naar moeten worden 
gestreefd, de economische en politieke vraagstuk
ken te doorgronden, teneinde ons over dit alles 
een gezond en ter zake kundig oordeel te kunnen 
vormen, ook zal de J.O.V.D. zelf moeten worden 
uitgebouwd. 

W ij zullen ons moeten inspannen, nog meer jon
geren in onze gelederen te krijgen. De komende 
winter zal in het teken moeten staan van een 
grote activiteit, waarbij het er om gaat, de strijd 
aan te binden tegen lauwheid, onverschilligheid en 
laksheid van duizenden, die ons de kastanjes uit 
het vuur laten halen. Onze afdelingen zullen hun 
ledental dienen uit te breiden. Doch dat niet 
alleen. Ook intern zal een hernieuwde activiteit 
moeten worden ontplooid. 
Wij denken hierbij in het bijzonder aan ons maand
blad, dat de afgelopen zomer vrijwel uitsluitend 
door de leden van de redactie moest worden ge
vuld. Wij zullen dit verschijnsel nu maar aan de 
"zorgeloze zomer" wijten. Maar hierin dient zeker 
verandering te komen. De redactie van ons 
maandblad is er zeker niet om alleen alles op te 
knappen. Wat wij vooral nodig hebben, is de reac-

tie van de leden zelf. Het .gaat hierbij niet alleen 
om een regelmatige berichtgeving omtrent de ge
beurtenissen, die zich in elke afdeling afspelen, 
het gaat vooral ook om het zelf schrijven en het 
uitspreken van een eigen positieve mening. 
De wintertijd is de meest geschikte periode om 
van de Driemaster een strijdbaar orgaan te 
maken. 

Wij hebben de wind in de zeilen. Wij hebben 
onze plaats bepaald en gezien dat deze plaats 
lang niet ongunstig is. Thans gaat het er om onze 
taak, die ons wacht, met enthousiasme te gaan 
vervullen, opdat wij zelf een steentje bijdragen 
onze toekomst te bepalen. 
Want het gaat om onze toekomst, waarvan wij 
verwachten, dat zij ons niet alleen een redelijk 
bestaan zal opleveren, doch tevens de voorwaar
den Zal verschaffen om als vrije bu~'gers te leven. 
Vrij in ons handelen en ons denken. Vrij om onze 
mening te uiten. Vrij om onze parlementaire ver-· 
tegenwoordigers te kiezen. Vrij om onze invloed 
uit te oefenen boe land, provincie en gemeente 
worden bestuurd. 

Welnu, opdat wij onze taak met enthousiasme 
aanvatten, waarbij het er om gaat offers te bren
gen, offers voornamelijk in tijd. Zij die mede voor 
ons welzijn in Korea de spits hebben afgebeten, 
hebben het heel wat zwaarder te verduren gehad. 
Zeker, wij hebben dit voorbeeld, zij hèt in ander 
verband reeds eerder aangehaald. Het kan even
wel goed zijn ~ nogmaals op te wijzen, dat da.t
gene wat van ons verlangd wordt, in de schaduw 
staat bij het offer, dat werd gevraagd van jonge· 
mensen, die de verdediging van de rechten van 
de vrije mens met hun leven hebben moeten be
talen. 

Moge dat dan nog eens zijn gezegd en moge de: 
betekenis ervan opnieuw tot ons doordringen. 
Daarom het afdelingsleven geactiveerd, de leden
werfactie met élan ter hand genomen en ons 
maandblad gesteund met bijdragen opdat ons or
gaan meer dan tot dusverre wordt tot een ·spreek
buis van alle jongeren in de J.O.V.D. 
Moge het komende winterseizoen bewijzen, dat 
het ons ernst is, de J.O.V.D. te maken tot een 
krachtige organisatie, waarin wij onze drang om. 
iets op te bouwen! en actief werkzaam te zijn, 
ten volle kunnen ontplooien. 

"Apollo-Paviljoen" 
Apollolaan 2 - Tel. 9 2 410 

Amsterdam 

• 
Hier wordt u V. V.D.achtig 

verzorgd 

G.St. 
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Democratie 
en revolutie in België 
Antwoord aan Joost RoeZen 

Beste Joost, 
Ik heb jouw brief aan mij met grote 
aandacht gelezen, maar geheel eens 
ben ik het 'niet met je. In Vierhouten 
is over dit onderwerp van gedachten 
gewisseld en ik heb ademloos zitten 
luisteren naar de betogen der ver
schillende debaters Er waren daar 
drie stromingen. Hier zijn ze: 
De eerste stroming ging er vàn uit, 
dat de C.V.P. gelijk had, want alles 
was toch verlopen volgens de parle
mentilire weg. De koning was terug
geroepen door het parlement bij meer
derheidsbesluit. Hierbij heeft elke 
minderheid zich neer te leggen. Bij de 
eerstvolgende verkiezingen voor het 
parlement kan men trachten de e.v. 
P.-meerderheid ongedaan te maken 
en de besluiten herzien. 
De tweede stroming sloot zich aan 
bij jouw mening en stelde de socialis
ten en liberalen (althans de weer
spannigen onder hen) in het gelijk. 
De derde stroming stelde alle par
tijen in het ongelijk, de C.V.P., omdat 
deze partij moreel het recht ontbrak 
om het Belgische volk een Koning 
op te dringen, die weliswaar bij de 
volksstemming 57% der 'stemmen 
haalde, maar die in het Waalse deel 
van België een uitgesproken minder
heid had. Bovendien, bij de laatste 
parlements-verkiezing behaalde de C. 
V.P· weliswaar de meerderheid in het 
parlement, echter met slechts 46 tot 
47% van de bevolking achter zich. 
Die 57~/o is ook trouwens daarom niet 
maatgevend, omdat een groot aan
tal Vlaamse liberalen bij het referen
dum zich vóór de koning heboen uit
gesproken, maar bij de behandeling 
van het wetsontwerp tot terugroeping 
van de koning hebben de pro-Leo
poldistische liberalen zich, op één 
man na, tegen verklaard. Moreel zat 
de C.V.P. dus fout, al had ze formeel 
gelijk. (Ik laat hier nog buiten be
schouwing, of 570/o voldoende is voor 
een koning om te regeren.) 
Wat ik bovendien nog tegen de C.V.P. 
heb, is, dat zij actie heeft gevoerd met 
elementen - samengetroept in de 
Vlaamse concentratie en voorname
lijk z.g. incivieken of politieke delin
quenten -, welke om op zijn zachtst 
uit te drukken, verdacht waren."' 
Formeel en moreel onjuist waren de 
socialisten en de verschillende losge
slagen liberalen, die "de straat gin
gen veroveren", toen ze parlementair 
hun zin niet kregen, liefst in samen
werking met even verdachte elemen
ten samen te vatten onder het woord: 
communisten. Formeel had de C.V.P. 
gelijk, dus deze zijde stond in haar 
ongelijk. Moreel was deze zijde fout, 
<Jmdat geen enkele volksvrijheid werd 
aangetast en niemand werd onder
drukt; dus revolutiekraaien was een 
verkeerd middel. Ik kan Spaak dan 
ook moeilijk op één lijn stellen met 
Willem van Oranje, Sirnon Bolivar, 
etc., want ook zij zijn mijn helden. 
De les, welke ik heb getrokken uit de 
Belgische Koningskwestie, is, dat men 
van Katholieke politieke zijde geen 
democratie behoeft te verwachten. De 
liberale gedachte, dat men ook reke
ning moet houden met de minderheid 
en wel des te meer, naarmate deze 
groter is (en zeker in België, waar 
de parlementaire minderheid ge
steund wordt door een volksmeerder
heid van 53 tot 54%), kent de C.V.P. 
niet, maar evenmin haar zusterpartij 
in Nederland, de K.V.P., welke een 
studieconferentie nodig achtte om uit 
te maken, of zij bij 50% + één het 
Nederlandse volk mag knechten of 
niet. 
Evenmin is van socialistische zijde 
democratie te verwachten. Als het 
Vrije Volk gelijkelijk de revolutie toe-
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Hij ging uit als 'n nachtkaars! 
Met de auto naar het week,.,end te Vierhouten 
"Met de auto!" zeiden wij 

Vlot rolt een Simcatje Gronings veste 
uit, een tocht naar Vierhouten vóór 
zich hebbende. Er zitten J.O.V.D.
mensen en een mandoline in! Hun ge
zichten trekken spannende lachrim
peltjes bij het in beweging komen van 
de kapitalistische wagen: zal hij het 
doen? Ja, waarom zal een huurauto 
het eigenlijk niét doen? 
Zit de vaart er eenmaal in, dan ver
dwijnt de spaWJ.ing. ~o. tuffen we op
gewekt door. Ons VIer paar oren 
wordt echter opgeschrikt door een 
lichtelijk rammelen. Verliezen we 
iets: een band of. zo? Och, bij een P
bord blijkt slechts de uitlaatpijp zijn 
steunpunt te hebben verloren en zo 
nu en dan des Heren wegen een aai 
toe te dienen. Verliezen we dit voor
werp, dan hebben we gelukkig ons 
aller chauffeurs-pijp in reserve. 
Als een paard, dat de stal ruikt, • 
schiet onze Simca over en door de 
wegobstakels. De heenreis kan voor.
spoedig genoemd worden. In het wa
genpark(!) voor ons week-end lust
oord worden echter vele mankemen
ten ontdekt. Nog maar drie portieren 
leiden tot het inwendige des auto's. 
Starters worden vervangen door 
staaldraden ..... . 

I-

Maar waarom zullen we onderdoen 
bij koffiemolens, moordsleeën, plof
fietsen, enz.? Haalt hij het heen, dan 
ook terug. Waarom blijven we échter 
na vijf honderd meter alweer staan; 
waarom knipoogt ons Simcatje plot
klaps? Onbeantwoorde vragen! Blind
heid treedt zelfs op. Het is ook moei
lijk een plafondlampje te bezitten en 
dat niet te proberen. De vreugde is 
echter kort. Schemer temidden van 
schemer onder de rook van Nunspeet! 
Een vlotte draai van onze chauffeur 
en de .grijze massa schuivelt door tot 
de garagestoep. Hier worden de ver
schijnselen gevraagd; teveel om op te 
noemen. De kortsluiting wordt ver
holpen. Zelfs reservezekeringen ver
dwijnen in onze zak. Onze verpoli
tiekte hoofden worden verzwaard met 
autogebruiksaanwijzingen: niet meer 
morrelen aan de plafonnière, hoofden 
neerbuigen bij ups en downs in de we
gen. Een vet bougietje wordt nog 
even gereinigd en off we go. Snel
heidsmeters lopen op, zodat de zijweg, 
ter voorkoming van een eventueel 
avondbadje in de Smildervaart, de zij
weg blijft. 
We nemen even een flinke vaart, doch 
de grens Drente-Groningen blijkt 
moeilijk te overschrijden. Rookkolom
men ontwikkelen zich aan beide zij
den van de voorvleugels. Een paar 
vrouwelijke gilletjes een een "Stop 
tóch!", doen ons realiseren, dat we ... 
pech hebben. Hij geeft geen asem 
meer! Visioenen van slapen in de 
auto, of lopen in kou en wind naar 
Groningen, doen ons verstarren. Een 
ogenschouw in des auto's ingewanden 

juicht in België en de nationalisatie 
van de ijzer- en staalindustrie in En
geland, doorgezet tegen de wil van 
570/o van de bevolking, alleen, omdat 
de Labour Partij net zo'n parlements
meerderheid heeft als de C.V.P. in 
België, dan kan men slechts beden
kelijk de wenkbrauwen fronsen. Ik 
zou wel eens het gehuil willen horen 
van Labour-zijde, wanneer de conser
vatieven en de liberalen, hun goede 
democratische gewoontes opzijzet
tend, "de straat gaan veroveren". En 
hier is dan nog méér sprake van in
perking van volksvrijheden! 
Met hartelijke J.O.V.D.-groeten, 

JAN C. NIELSS. 

sluit onze neusvleugels. Even laten 
afkoelen is het advies van onze 
man ... De vrouwelijke leden der be
manning raden echter het inschakelen 
aan van alweer de garage. Geen tele
foon in de ·dichtstbijzijnde boerderij, 
de garage ettelijke mijlen achter ons! 
Daar zitten we nu! Totdat het verlos
sende woord wordt gesproken: de man 
inside, prutsend aan de handJes, die 
toch niet willen, de vrouwen outside 
duwend en kreunend. We opperen net 
het plàn zo maar huiswaarts te keren 
of een licht snurkend (hij was na
tuurlijk moe!) geluid, dat "iets" doët 
denken aan een echte motor, weer
klinkt in de late avond. Portieren 
worden opengegooid, benen en armen 
naar binnen gewerkt en gelukkig ver
glijden de kilometertjes, hetzij dan 
ook zeer langzaam, onder ons patiënt-

WIJ LAZEN 
in "Nieuwe Stemmen uit de Vrije Ge
meente" (no. 6-7-'50) een artikel van 
Ds. E. Frater Smid over zijn reis 
naar Amerika. Wij ontlenen daaraan 
de volgende passage: 

Als ik nu al die indrukken en erva
ringen ZOU Willen samenvatten in een 
karakteristiek, dan zou ik willen zeg
gen dat ik geleerd heb, dat het leven 
ookanders geleefd kan worden, ruimer 
en vrijer, lichter en zonniger, dan wij 
hier gewoon zijn. En laten wij nu 
niet aankomen rnet onze veroorde
ling van oppervlakkigheid, want dat 
is een dooddoener. Er is inderdapd 
veel oppervlakkigheid, maar zij is 
niet essentieel; hoe zou bovendien 
ooit een oppervlakkig volk in staat 
zijn de dingen te volbrengen waartoe 
het Amerikaanse in staat is. En nu 
zou ik nog niet eens op die lichtheid 
en zonnigheid de nadruk willen leg
gen, alswel op de daarmee gepaard 
gaande vrijheid en openheid. De 
mensen daar staan vrij in het leven, 
vrij van hun omgeving, vrij van de 
banden van werkkring of positie, vrij 
ook van traditie en verleden, orn in 
het heden met een open oog voor de 
mogelijkheden van het leven en nooit 
gebukt onder zijn moeilijkheden aan 
de toekomst te bouwen. Hier leven 
wij nog wat te zeer in de besloten
heid van onze overtuiging,· onze 
werkkring, onze politiek en onze fa
milie. M.a.w. ik heb daar op de open 
heirweg van het leven waar moeilijk
heden mogelijkheden worden, teleur
stellingenverwachtingen, en hoop ver
trouwen, die geest van waarachtig 
liberalisme gevonden, die hier helaas 
nog te zeer ontbreekt, en waarop ik 
volgende Zonda!l! dieper hoop in te 
gaan. 

Hebben wij in de heer Frater Smid 
een medestrijder gevonden voor een 
waarachtig liberalisme? Na lezing 
van dit tijdschrift der Vrije Gemeente, 
een kerkgenootschap van humanisti
sche religieuzen of religieuze huma
niste~ (zoals zij zichzelf noemen) kan 
men tot geen andere conclusie komen. 
En met ons zijn deze mensen er van 
overtuigd, dat aan onze samenleving 
een geestelijk liberalisme ten grond
slag moet liggen. 
In· het September-nummer van 

"Nieuwe Stemmen" (Iio. 8, pag. 108) 
vonden wij dit als volgt uitgedrukt: 

auto'tje. Portierkrukken worden in 
de hand gehouden, angstontboezemin
gen voor brand, enz. gedaan. Boven 
de 40 wordt de atmosfeer bedompter, 
doch alles went. 

-I-
Zo sukkelen we dan, helaas minder 
glorieus, dan heengaande, Groningen 
binnen. Vele minnekozende paren, 
rustige avondwandelaars en indom
melende mensen opschrikkend door 
ons rammelend vehicle. No. 1 wordt 
veilig tl;luis gebracht; de motor blijft 
ronken uit vrees van afslaan. Helaas 
de kaars raakt op. Mensenkrachten 
moeten weer worden ingeschakt'ld. 
Zelfs rijst de vraag of de laatste maar 
niet verder naar huis zal wandelen. 
De asem wordt minder, verdwijnt plot
selingweer even; hulptroepen schieten 
tevoorschijn. Vijfhonderd meter vóór 
mijn huis spring ik met mijn bagage 
op mijn rug uit onze trouwe, zieke 
Simca. Slechts één keer durf. ik om
zien. In gedachten wens lk onze J(ra
nige, stoere chauffeur het allerb<•ste 
toe! 

DE EINDVOETGANGSTER 

Maar de eerbiediging van deze per
soonlijke geestelijke vrijheid vermin
dert toch geenszins onze opvoedkun
dige plicht en onze verantwoordelijk
heid, om jong~ mensen kennis van 
de godsdienst bij te brengen en hun 
het inzicht te geven in de aard en in 
de waarde van de religie in de ge
schied'enis van de mensheid, door alle 
eeuwen heen. Juist, omdat wij die 
geestelijke vrijheid zo ontzaglijk hoog 
waarderen, moeten wi) onze stem (die 
een voortdurend pleidooi voor die 
geestelijke vrijheid is) duidelijk laten 
horen aan ieder, die wij mogelijker
wijs maar kunnen bereiken. Wij mo
gen dit zeer zeker niet aan het toeval 
overlaten; want de indrukken, die het 
jonge mensenkind in zijn jeugd ont
vangt, zijn vaak bepalend voor z'n 
latere levenshouding. En het is voor 
de toekomst van de mensheid van 
geen gering belang, of de jeugd van 
thans zich laat drijven in de richting 
van het nihilisme; zich laat vangen 
in de dogmatische begrenzing van 
een of ander stelsel; of - dat men 
reeds als jonge mens met volle teu
gen de geestelijke vrijheid heeft in
gedronken, die tot verdraagzaamheid 
en tot verantwoordelijkheidsbesef 
leidt. 

Algemene 
vergadering 

Wil elke afdeling zo 
spoedig mogelijk bij 
het secretariaat opge
ven h o e v e e 1 leden 
(afgevaardigden, zo
wel als niet-àfgevaar
digden) de Algemene 
Vergadering, op 19 
November te Amster
dam, zullen bezoeken? 

Dit in verband met het bestellen 
van het juiste aantal plaatsen voor 
de serneenschappelijke maaltijd. 'Voor 
leden b u i te n Amsterdam is deze 
lunch sratis! 



Onze 
beginselverklaring 

Zoals de vorige maand reeds ter
loops in ons maandblad werd mede 
gedeeld, heeft het Hoofdbestuur be
sloten tot het uitgeven van een bro
churen-reeks. Het eerste nummer 
hiervan, "Onze Beginselverklaring", 
is inmiddels gedrukt en voor versprei
ding gereed. Onze propaganda-com
missie heeft met de voorbereiding van 
deze brochure een goed stuk werk 
verricht en van deze commissie is het 
vooral ons H.E.-lid Frits van Gelder, 
die in het samenstellen van de tekst 
een groot aandeel heeft gehad. Deze 
tekst bestaat uit een toelichting op 
onze· Beginselverklaring, welke na
tuurlijk zelf ook in het boekje is op
genomen. Typografischgoed verzorgd, 
is het .geheel zeer aantrekkelijk ge
worden, en wij hopen dat de afdelin
gen er bij hun propaganda een druk 
gebruik van zullen maken. Door een 
publicatie in "Het Algemeen Han
delsblad", waarin op deze brochure 
opmerkzaam werd gemaakt, kwamen 
bij het secretariaat reeds vele aan
vragen om toezending van dit boekje 
binnen, wat even zovele malen het 
bewijs is, dat onze beginselen . een 
grote weerklank vinden en er nog 
vele personen naar onze J.O.V.D. kun
nen en moeten worden getrokken. 
Vrijheid, in onze brochure nader uit
gewerkt, en democratie, het zijn be
ginselen, die diep in het Nederlandse 
volk liggen verankerd. In het vignet 
in de kop van ons maandblad hebben 
wij onze beginselen figuurlijk willen 
vastleggen. Een driemaster (symbool 
van goede Nederlandse ondernemings
zin), varend met de vlag der vrijheid 
in top en met verantwoordelijkheid, 
sociale gerechtigheid en verdraag
zaamheid als sterke masten. En deze 
masten worden door velen - meer 
dan wij denken - gestut. 
De velden zijn wit om te oogsten. 
Moge deze brochure er dan toe bijdra
gen het oogstwerk naar wens te doen 
verlopen. 

P.J.C.R. 
Het gaat naar onze mening niet zo 
goed met de Politieke Jongeren Con
tact Raad. Na de installatie-bijeen
komst is de Raad slechts éénmaal in 
vergadering bijeengeweest, in het be
gin van dit jaar. Dat is, naar ieder 
met ons eens zal zijn, veel te weinig 
voor een jongerenforum, dat zich ten 
doel stelt het vertrouwen tussen de 
diverse politieke jongerenorganisaties 
te doen toenemen en begrip te wek
ken voor elkaars stahdpunt. Want 
beiden zijn niet mogelijk zonder met 
die andersdenkenden in nauw contact 
te komen. 
Minister in 't Veld, drs. Korthals en 
Bernard Verhoeven hebben bij de op
richting der Raad goede en mooie 
woorden gesproken en het jongeren
gezelschap vele welgemeende advie
zen meegegeven, waarbij zij tevens de 
hoop uitspraken, dat dit werk opbou
wend zou zijn voor de gehele Neder
landse jongerenwereld. Dit werk 
moést opbouwend zijn, want de apa
thie der jongeren voor politieke - en 
daarmee samenhangende - vraag
stukken is over het geheel genomen 
ontstellend. 
Het bestuur der Raad heeft indertijd 
toegezegd de redevoeringen van ge
noemde heren direct in druk te laten 
verschijnen. Wij zijn nu een jaar ver-
der ...... nog steeds zien wij uit naar 
de publicatie van deze brochure. 
Naar ons ter ore kwam, is dit "dage
lijks" bestuur nu onlangs bijeen ge
weest, waarbij nieuwe plannen zouden 
zijn uitgewerkt. Wij hopen zeer, dat 
er iets goeds uit de bus zal komen, 
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en dat de inzinking waaraan de Raad 
lijdt, van tijdelijke aard zal blijken te 
zijn. Of heeft het bestuur te veel hooi 
op zijn vork genomen, door in zijn ge
heel zitting te nemen in het initiatief
comité ter constituering van de Ne
derlandse Jongeren Raad der Euro
pese Beweging? Men kan nooit te 
veel tegelijk doen, wil het resultaat 
goed zijn. En hoezeer wij ook de op
richting van deze laatstgenoemde 
Raad toejuichen, het werk van de 
P.J.C.R. mag daardoor niet blijven 
liggen. Daarvoor is het van te grote 
belangrijkheid en bovendien ligt het · 
op een geheel ander vlak dan het ijve-
ren voor Europese eenheid. ' 
In het September-nr. van "Nieuwe 
Koers" komt een artikel voor over 
renteloze leningen aan jonge mensen, 
die een gezin willen stichten. Aan het 
slot daarvan, wordt de suggestie ge
daan, de P.J.C.R. hierop aan het werk 
te zetten. Dit lijkt ons een onderwerp, 
waarover Jongeren van allerlei rich
ting zich een mening kunnen vormen, 
want het is bij uitstek een probleem 
van henzelf. 
Een convocatie aan de leden is in eer
ste aanleg het enige wat nodig is om 
het werk der Raad weer op gang te 
brengen. 

Europa-college 
Op 12 October is te Brugge het eerste 
academische jaar ingeluid van het 
Europa-college, een der eerste tastbare 
resultaten van een nauwere Europese 
samenwerking, welk college door de 
Culturele Commissie van Straatsburg 
onder bescherming van de Europese 
Raad is gebracht. Studenten (meest 
reeds afgestudeerden) uit vele landen, 
zu11en hier in Brugge nader in kennis 
worden gebracht, met de vele proble
men, die de coördinatie van Europa met 
zich mee zal brengen. Bekende profes
soren en vooraanstaande figuren uit 
geheel Europa zullen er hun colleges 
geven en hun voordrachten houden. 
Het stemt tot voldoening, dat een Ne
derlander, prof. dr. H. Brugmans, dit 
eerste jaar als rector zal fungeren. 
Onder diegenen die op de openings
dag het woord voerden waren o.a. Don 
Salvador de Madariaga, president van 
de liberale internationale en Lord Lay
ton, ·een der voormannen van het Brit
se Liberalisme. Gedurende dit acade
misch jaar zullen zij ook nog als docen
ten optreden. Het is verheugend, dat 
de liberale invloed op dit College sterk 
is geweest. Het doet ons met vertrou
wen de resultaten van dit College tege
moet zien. 
In een tijd als deze, moet het Westen al 
zijn krachten samenbundelen om ·de 
geestelijke weerstand van Europa zo 
hoog mogelijk op te voeren. De namen 
van bovengenoemde liberalen zijn ons 
een waarborg, dat het College niet zal 
afglijden tot een ontwikkelings- en 
kaderinstituut van één bepaalde rich
ting. 

K.R.O.-actualiteiten 
Zaterdagavond, 7 October, 's avonds om 
ongeveer kwart over zeven draaiden 
wij aan de knop w 111 ons radiotoestel 
om te luisteren naar de uitzending van 
een concert. Uit de luidspreker kwam 
toen een stem, die ons zeer bekend 
voorkwam en die wij dan ook hebben 
laten uitspreken. Ons vermoeden bleek 
juist, want het was inderdaad de Heer 
Oud, voorzitter der V.V.D., die in 
zijn kwaliteit van burgemeester van 
Rotterdam een 'kleine groep Duitse 
jongeren welkom heette, die een week 
kwam logeren bij K.V.P.-jongeren. Na 
deze 2-minuten-reportage werd over
geschakeld naar Groningen, waar een 
verslaggever korte aandacht wijdde aan 
een daar gespeelde voetbalwedstrijd 
tussen gemeenteraad en journalisten. 

De aanvoerders van beide partijen 
werden voor de microfoon gehaald en 
toen schoot het plotseling door ons heen 
dat wij weer een bekende stem aan
hoorden. Klaas van Dijk, ondervoor
zitter der J.O.V.D., aanvoerder van het 
journalistenelftaL Klaas had het over 
switchen, stopperen en crosspasses, als
of hij zijn gehele (jeugdige) leven op 
het voetbalveld had geopereerd! 
Dit voorval deed ons echter ook over
denken, dat wij deze personen - en 
anderen - nooit voor een eigen om
roep kunnen laten spreken. De andere 
politieke partijen en politieke jongeren
organisaties kunnen steeds terecht hij 
hun eigen radio-omroep, voor het ge
ven van uitzendingen en het maken 
van propaganda. Ons staat niets anders 
te doen dan aan de beide overblijvende 
omroepverenigingen, de V.P.R.O. (met 
weinig zendtijd) en de A.V.R.O. (A = 

algemeen, en onder deze algemeenheid 
valt de J.O.V.D. zeker ook te rang
schikken) het yerzoek te richten bij 
tijd en wijle aan ons werk enige aan
dacht te besteden. En dan moet men 
maar afwachten of het toevallig past in 
het schema dat deze omroeporganisaties 
voor hun uitzendingen hebben opge
steld. De andere omroepen hebben vas
te rubrieken voor de partij en de jon
gerenorganisatie, (bij de V.A.R.A. is dit 
vooral heel sterk) waarin men steeds 
het actuele naar voren kan brengen. 
Wij mogen bedelen om w.at aandacht, 
(de uitzending over de J.O.V.D. op 25 
October der V.P.R.O. maakt daarop een 
zeer goede uitzondering) of er is géén 
aandacht. Zó bezien maakt de demo
cratie soms rare sprongen. 

V.V.D. confereert 
In de schitterend gel:gen Internatio

nale 'School voor Wijsbegeerte, nabij 
Amersfoort, hield de Volkspartij voor 
Vrijh~d en Democratie op 14 en 15 
October j.l. een landelijk week-end, 
.gewijd aan "De politieke situatie in 
Nederland". Ruim 200 deelnemers (de 
maximum-capaciteit van het confe
rentie-oord) luisterden Zaterda.g naar 
voordrachten van Mr. van Riel, onder
voorzitter der Partij, over de sociolo
gische betekenis van de politieke par
tij, en van Mr. Oud, voorzitter der 
Partij, over de binnenlandse politieke 
toestand. De tweede dag werd ge
sproken over de practijk van de wer
king der Staten-Generaal. Prof. Mole
naar voerde ons binnen in de Eerste 
Kamer, en drs. Korthals was on;e 
.gids aan de overzijde van het Binnen-

. hof. 
Dit zozeer geslaagde week-end be
wees nogmaals nadrukkelijk dat de 
V.V.D. een werkelijk levende partij is, 
die het huidige politieke .gebeuren 
naar waarde weet te schatten, en 
daarin haar rol naar behoren wenst 
te vervullen. Dit kan ons jongeren, 
die de beginselen van deze partij in 
hun eigen beginselverklaring terug
vinden, slechts tot verheugenis stem
men. 
Het was prettig te ervaren, dat een 
vrij groot aantal jongeren - J.O.V. 
D.-ers zowel als niet J.O.V.D.-ers -
aan deze conferentie deelnam. Het 
medewerken der jongeren is één der 
voorwaarden om de geest der partij 
jong te houden en haar voor afster
ven te behoeden. Wellicht blijkt het 
mogelijk de jonge garde nog meer in 
te schakelen, haar daarbij tevens en
kele functies binnen partijverband 
toebedelend. 
Door enige Hoofdbestuursleden van 
onze J.O.V.D. konden tijdens dit week
end nuttige contacten worden gelegd 
voor het oprichten van nieuwe J.O.V. 
D.-kernen. Tevens werden enkele 
nieuwe abonné's op ons maandblad 
gewonnen; wij hadden echter mogen 
verwachten, dat de belangstelling 
voor het zuivere jongerenwerk gro
ter zou zijn geweest. Maar hebt geen 
zorg, wij komen terug. 

Regionaal week-end 
in het Noorden 

Alle belangstellenden 
hartelijk welkom 

De provincies Groningen en 
Friesland hebben alleen in Gro
ningen en Leeuwarden een af
deling van de J.O.V.D., terwijl 
in de provincie Drente nog geen 
afdeling is. 
In het tweede levensjaar der 
J.O.V.D. zal ons streven zijn 
Meer leden en meer afdelingen! 
Om tot dit doel te geraken, or
ganiseert de afdeling Groningen 
op Zaterdag 25 en Zondag 26 
November a.s. .een weekend in 
de Jeugdherberg "Us Blau Hiem" 
te Appelscha. 
Us Blau Hiem is schitterend ge
legen temidden van bos ·en hei; 
het ligt centraal en is dus vanuit 
de drie Noordelijke provinciën 
gemakkelijk te bereiken. 
Wij stellen ons voor het weekend 
om ongeveer 5 uur te doen aan
vangen. 
Zaterdagavond zal vermoedelijk 
voor ons spreken ir. A. Voet, 
wethouder der Gemeente Gro
ningen. Ook de voorzitter der 
J.O.V.D. afdeling Groningen, mr. 
K. van Dijk zal een korte inlei
ding houden, terwijl we Zon-

. dagsmiddags onder leiding van 
de landelijke voorzitter drs. J. G. 
Th. Linssen zullen gaan praten· 
over de interne organisatie en 
de huishoudelijke problemen 
van de J.O.V.D. Ook aan de ont
spanning wordt natuurlijk ge
dacht en hiervoor is de Zondag
morgen gereserveerd. 
Hoewel dit weekend speciaal zal 
worden gehouden voor de drie 
Noordelijke provincies zijn ook 
de leden van andere afdelingen 
hartelijk welkom. 
Voor de deelnemers zijn aan dit 
weekend geen 'kosten verbonden. 
Ieder is de gast van de afdeling 
Groningen; alleen de reiskosten 
betaalt men zelf. 
In verband met de· plaatsruimte 
wordt men verzocht zich zo 
spoedig mogelijk op te geven aan 
het secretariaat (T. de Vries, 
Mr; W. de Sitterstraat 13a, Gro
ningen). De datum waarop de 
inschrijving sluit is 18 Novem-

-ber a.s . 

Bestuur Afd. Groningen 

Dag der V.N. 
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De 24ste October is in 1947 door de al
gemene vergadering der Verenigde Na
ties aangewezen als V.N.-dag. Alom in 
de wereld zal deze dag worden gevierd, 
als een manifestatie van de wil om de 
internationale samenwerking steeds 
hechter te doen worden en wel binnen 
het verband der Verenigde Naties. Al
lerwegen is het vertrouwen in de V.N. 
de laatste maanden sterk toegenomen 
en wij kunnen deze organisatie niet be
ter dienen, dan in het onderstrepen van 
de doelstellingen, waarvoor zij in het 
leven is geroepen. 
In Nederland bestaat het plan om op 
deze dag in enkele plaatsen vergade
ringen te beleggen, waarvoor de onder
scheidene politieke jongerenorganisa
ties gezamenlijk zullen deelnemen. Dat 
is inderdaad de enig juiste manier om 
ook in kleiner verband tot deze zo zeer 
gewenste samenwerking te komen. In 
Den Haag en in Amsterdam o.a. zal 
men trachten in gezamenlijke bijeen
komsten zin en inhoud te geven aan 
deze V.N.-dag. G. v. S. 
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Wat is en wil het ,,Algemeen Vrijzinnig Vakverbon 
Op deze vraag krijgen 

.. 
antwoord WIJ 

S teéds bereiken ons ve.rzoeken 
om inlichtingen inzake doelstel
lingen, grondslag en samenstel
ling van het Algemeen Vrijzin
nig Vakverbond in Nederland 
(A.V.V.), dat op 6 Jannari 1949 
door bestuurders van liberaal
georiënteerde vakorganisaties te 
Utrecht werd opgericht. 
Deze belangstelling - waarvoor 
wij uiteraa11d zeer erkentelijk zijn 
- richt zich in hoofdzaak op die 
vraag, waarom dit nieuwe vak
verbond dat de pretentie heeft 
de vierde zuil in de Nederlandse 
vakbeweging te worden, nu een 
VRIJZINNIG vakverbond moet 
zijn, en wat daaronder dan in 
politieke en organisatorische zin 
moet worden verstaan. 

In dit artikel willen wij trachten deze 
vragen te beantwoorden. Daarvoor is 
echter nodig, dat men de vakbewe
ging in haar geheel naar aard en ka
rakter moet kennen en bekend: zijn 
met de geschiedenis en de omstan
digheden, waaronder die is ontstaan 
en tot bloei gekomen. 
Wij willen ons thans echter beperken 
tot de na-oorlogse vakbeweging en 
de voorgeschiedenis daarvan in de be
zettingsjaren. Daarna zullen wij de 
oorzaken behandelen die aanleiding 
hebben gegeven tot de oprichting van 
het A.V.V., zijn doeleinden en begin
selen. 

Een stukjegeschieden 
Reeds in 1942, na de volledige liqui

dering van de voor-oorlogse vakbe
weging door het N.A.F. (Nederlands 
Arbeidsfront), was het voor insiders 
geen geheim meer, dat na het beëin
digen 'van de oorlog en de nederlaag 
van de bezetter, de oude bonafide 
vakcentrales - zoals men ze destijds 
noemde - zouden terug komen met 
de bedoeling om op te bouwen wat 
in de bezettingsjaren was afgebroken. 
Onmiddellijk na de ontbinding werden 
door de be'stuurders van de betrokken 
vakcentrales en werkgeversorganisa
ties onderling besprekingen gevoerd 
<Omtrent de heroprichting van de drie 
.centrales, alsmede omtrent de vraag 
•OP welke wijze de na-oorlogse vakbe
weging zou moeten functionneren. Al 
':spoedig bleek, dat, zo er al verande-
ring in verband met de gewijzigde 
omstandigheden moesten komen, deze 
alleen plaats konden vinden met be
houd van ieders zelfstandigheid. Het 
werd eveneens duidelijk, dat er na de 
oorlog van een "doorbraak" in de 
vakbeweging geen sprake kon zijn. 
Integendeel - men gaf er de voor
keur aan om, zodra het mogelijk was, 
ieder onder eigen naam tot heroprich
ting van de ontbonden organisaties 
over te gaan, om te trachten de vroe
gere leden weer onder de oude vanen 
te verenigen. 
Toen dit eenmaal was geschied, be
sloot men, in de toekomst samen te 
werken tot wederzijdse steun en ter 
bereiking van ·een monopolistische po
sitie. In het kader van de voorgeno
men samenwerking werd ook overleg 
gepleegd met vertegenwoordigers uit 
werkgeverskringen inzake de belang
rijke kwestie van de opbouw van ons 
land, op ecolWmisch en sociaal ter
rein. Men besefte, dat werkgevers en 
werknemers de taak hadden om in 
eendrachtige samenwerking de ar
beidsvrede te bewaren, teneinde het 
opbouwwerk niet te doen stagneren. 
Na veelvuldi.ge besprekingen werd 
tenslotte overeenstemming bereikt 
omtrent een gemeenschappelijke or
ganisatie van de arbeid. 
De principiële grondslagen dàarvan 

werden neergelegd in een "Stichting 
van de Arbeid" ter bevordering van 
de sociale vrede in de bedrijven. Bij 
dit alles vertrouwde men er op, dat 
vroegere tegenstellingen zouden weg
vallen en dat onder de druk der om
standigheden de samenwerking tussen 
werkgevers en werknemers zeker mo
gelijk zou zijn. Wie dan ook ·in die 
dagen getuige mocht zijn van de ver
anderde mentaliteit, speciaal bij de 
vertegenwoordigers van het N.V.V., 
kreeg beslist de beste verwachtingen 
van de toekomst. 
Wij menen goed te doen dit nog eens 
te memoreren, omdat men dan· niet 
alleen een juist beeld l;:rijgt van alles 
wat er 'in de oorlogsjaren op het ter
rein van de vakbeweging gebeurd is, 
doch ook omdat men dan een beter 
begrip krijgt van de oorzaken door 
welke de na-oorlogse vakbeweging 
zich heeft kunnen ontwikkelen, dank 
zij het werk, daarvoor in de bezet
tingstijd verricht. 

Stichting van de Arbeid 
Direct na de algehele bevrijding van 
ons land begonnen de officiële werk
zaamheden van het Nederlands Ver
bond van Vakverenigingen, het 
Rooms-Katholiek Werkliedenverbond. 
(later K.A.B.) en van het Christelijk 
Nationaal Vakverbond - alle natio
nale vakcentrales. 
Vrijwel gelijktijdig werd bekÈmd ge
maakt, dat de Stichting van de Ar
beid was opgericht, als permanent in
stituut, in hetwelk de vertegenwoor
digers van werkend Nederland met 
elkaar te rade konden gaan, teneinde 
op vreedzame wijze en met begrip 
voor elkanders moeilijkheden tot over
eenstemming te komen over de op
lossing van zich voordoende sociale 
en economische problemen. 
In dit artikel willen wij niet ingaan 
op de verschillende door de Stichting 
van de Arbeid ingestelde commissies, 
waarin alleen werkneme·rsvertegen
woordigers zijn opgenomen uit de drie 
bovengenoemde grote vakcentrales. 
Wij willen volstaan met op te merken, 
dat deze vakcentrales in de Stichting 
van de Arbeid belangrijke invloed 
hebben verkregen, welke middels de 
Raad van Vakcentrales, vakraden en 
bedrijfsunies, en onlangs door de op
richting van de sociaal-economische 
raad, nog versterkt is. Dit betekent 
echter ook, dat deze vakcentrales nu 
in een monopolistische positie zijn 
gekomen, waardoor zij mede een zeer 
grote verantwoordelijkheid dragen 
voor alle besluiten, maatregelen en 
adviezen, welke betrekking hebben op 
het materieel welzijn van de Neder
landse werknemers. 

Enige cijfers 
Wanneer wij ons nu de vraag stellen 
of de huidige positie en invloed van 
deze vakcentrales in overeenstem
ming is met hun arbeidsvertegen
woordiging, dan moeten wij vaststel
len, dat dit niet het geval is. Immers, 
volgens de laatste statistische ge
gevens zouden er in ons land ca. 
1.100.00 werknemers georganiseerd 
zijn, waarvan alleen bij de drie grote 
vakcentrales ongeveer 850.000 leden 
zijn aangesloten. Aangenomen mag 
worden, dat dit nog geen 46% van 
alle werkende Nederlanders is. 
Het komt er dus in werkelijkheid op 
neer, dat een minderheid, in samen
werking met de Stichting van de Ar
beid, en via deze instelling weer met 
regeringsinstanties, over sociaal-~co
rtomische maatregelen en vraagstuk
ken: kan beslissen en daardoor dus 
tevens over een meerderheid van ön-

Op het J.O.V.D.-weekend te 
Vierhouten is door de aanwe
zigen geruime tijd gediscussi
eerd over de wenselijkheid en 
mogeLijkheden van een liberaal 
Vakverbond. Sterk kwam de 
wens naar voren, de gedach
tenwisseling over dit. onder
werp voort te zetten, waarbij 
het dienstig zou zijn kennis te 
krijgen van wat op dit gebied 
reeds bestaat of gedaan wordt. 
Op ons verzoek heeft daartoe 
de Heer MerkeLijn, voorzitter 
van het Algemeen Vrijzinnig 
Vakverbond in Nederland en 
vice-voorzitter van de "We
reldbond van vrije arbeiders
organisaties op liberaal-econo
mische _grondslag" bijgaand 
o1'ienterend artikel voor ons 
maandbla.d geschreven, dat er 
wellicht toe zal kunnen bijdra
gen de inzichten - niet alleen 
van ons, maar ook van buiten 
de J.O.V.D. - in deze materie 
te verhelderen. 
Eventueel gerezen, maar nog 
niet beantwoorde vragen, zul
len, indien men ons deze toe- . 
zendt, in een onzer komende 
nummers gaarne worden be
handeld. Red. 

georganiseerden die zich - om welke 
reden dan ook - afzijdig gehouden 
heeft van de tegenwoordige vakbe
weging! 
Deze gang van zaken strookt niet 
met de belangen van hen die georga
niseerd zijn in een vakvereniging, 
welke niet is aangesloten bij een der 
drie vakcentrales, en evenmin strookt 
het met de belangen van de ongeor
ganiseerden, want nu worden èr be
slissingen genomen zónder hen, maar 
óver hen. Mede door hun afzijdigheid 
dragen de ongeorganiseerden verant
woordelijkheid voor de huidige situa
tie. 
Nu is het een vaststaand feit, dat 
vele ongeorganiseerde arbeiders zich 
van de vakbeweging afzijdig hielden 
omdat zij van mening zijn, dat de vak
beweging zo niet geheel, dan toch in 
zeer grote mate, verpolitiekt is, waar
door de 'vakbelangen niet meer pri
mair zouden zijn. Ondanks de samen
werking in de Stichting van de Arbeid 
handhaven de drie vakcentrales daar
buiten inderdaad hun politiek of reli
gieus standpunt, wat tot gevolg heeft, 
dat iedere beslissing beïnvloed wordt 
door en afhankelijk is van poliÜeke 
en confessionele opvattingen. 

Ontstaan van het A. V. V. 
Rekening houdend met bovengenoem
de feiten en in de wetenschap, dat de 
hedendaagse vakbeweging zich niet 
veroorloven kan om een politiek-onaf
hankelijk standpunt in te nemen, is 
na ampele overweging èn na geruime 
tijd van voorbereiding het "Algemeen 
Vrijzinnig Vakverbond in Nederland" 
opgericht. Daardoor werd voor onge
organiseerde werknemers, en speciaal 
voor hen -die van vrijzinnige huize 
zijn, een organisatie gesticht, die -
hoewel met behoud van eigen zelf
standigheid - samenwerkt met de 
Volkspartij voor Vrijheid en Democra
tie. Nochtans is het A.V.V. een alge
meen vakverbond, waar het vak
bondswerk primair is en waar de le
den als mens en als individu worden 
gézien. 
Nivellering en massaficatie in de vak
beweging acht het A..V.V. niet in het 
belang der leden; men kweekt dän 
kuddedieren en massamensen die uit-

van een bij uitstek 
eindelijk allen gaan denken en spre
ken in dezelfde begrippen en termen, 
hetgeen funest is. Daardoor verliezen 
de leden ook hun eigen oordeel, met 
het gevolg, dat zij zich tenslotte laten 
leiden en zich laten gebruiken voor 
alles, zelfs tegen hun eigen belan· 
gen in. 
Een democratisch vakverbond is dan 
ook alleen te handhaven met demo
cratische leden, met leden die indivi
du blijven, ook in organisatieverband. 
En nu erkennen wij, dat door de op
richting van het A.V.V. de versnippe
ring en de verdeeldheid op vakbands
gebied vergroot is, maar dat is niet 
onze wens geweest; integendeel, lang 
genoeg hebben wij gewacht, geconfe
reerd en gelegenheid gegeven om los 
van partij-politieke invloeden één na
tionaal vakverbond te stichten. 
De oprichting van het A.V.V. kan ech
ter geen groot nadeel betekenen voor 
de bestaande vakcentrales, want deze 
hebben zich na de heroprichting vrije
lijk kunnen ontwikkelen, zodat mag 
worden aangenomen, dat zij nu hun 
geestverwanten vrijwel allen weer 
onder hun vanen hebben verenigd. Om 
deze reden en beïnvloed door het feit,_ 
dat in verband met .sociale wetgeving, 
regeringsvoorschriften rijksbemidde
ling, loon- en prijsregelingen, enz. het 
vakbondsW-erk steeds meer in de sfeer 
van de landspolitiek betrokken wordt, 
achtten wij het nodig om samen te 
werken met de V.V.D., tot wederke
rige steun. De V.V.D. is een politieke 
partij, die een op het algemeen belang 
gerichte politiek voert. 

Beginselen parallel 

De leidende beginselen van V.V.D. en 
A.V.V. lopen parallel; de V.V.D. is 
een volkspartij, die de bestaande 
staatsvorm aanvaardt en wil hand
haven, terwijl daarin bovendien de 
partijbelangen niet prevaleren boven 
staatkundige belangen. Het leidend 
J:>eginsel van het A.V.V. is: Eenheid, 
Samenwerking, Verdraagzaamheid, 
Solidariteit. In de practische toepas
sing daarvan streven V.V.D. en 
A.V.V. naar sociale rechtvaardigheid 
en een rechtvaardige verdeling van 
onze nationale productie. 
Voorts willen V.V.D. en A.V.V. zich 
beiden inzetten om voor de werkne
mers een zodanige levensstandaard te 
bereiken, dat een behoorlijk bestaan 
gegarandeerd is. Het zal echter onder 
de huidige omstandigheden nodig zijn 
een zekere gematigdheid te betonen 
en allereerst te onderzoeken of de 
economische toestand het mogelijk 
maakt om een trede hoger op de trap 
der sociale eisen te stijgen; er moet 
rekening gehouden worden met alle 
bevolkingsgroepen en met de belan-
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gen van het Nederlandse volk in zijn 
geheel. In deze omlijsting willen 
V.V.D. en A.V.V. hun taak zien en 
uitvoeren. 
Het A.V.V. staat op de grondslag van 
de democratie en wil l).et nationale 
denken, voelen en handelen der werk
nemers bevorderen, het wil meerdere 
samenwerking tussen werkgevers en 
werknemers, gericht op wederzijdse 
plichtsvervulling. In plaats van de 
klassenstrijd stelt het A.V.V. de leer 
van het algemeen belang en de ver
bondenbeid van de natie; het zal ijve
ren voor de vrije uitoefening van ar
beid in vrije maatschappelijke organi
saties, waarbij de staat slechts een 
toeziende en corrigerende taak heeft. 
Het A.V.V. erkent voorts de christe
lijke grondslagen van onze samenle
ving en streeft naar een economisch 
bestel, met garanties, dat de vodrde-
1en van de productie niet ten goede 
komen aan een bepaalde groep, doch 
rechtvaardig verdeeld wordt. Het 
A.V.V. streeft voorts naar verbete
ring in de bestaande economische en 
maatschappelijke orde, waarbij het 
van oordeel is, dat die ·alleen langs 
€Volutionaire weg mogelijk is en ver
wezenlijkt moet worden. 

Doelstellingen 
vVanneer wij op bovenstaande gron
-den dan ook propaganda maken voor 
<ins werk en ons verbond, dan doen 
wij dat, door te wijzen op de nood
zakelijkheid en het bestaansrecht 
daarvan, terwijl wij de strijd met an
dersdenkenden voeren op principiële 

/geschilpunten. 
Vervolgens wijzen wij de ongeorgani
seerde en verkeerd georganiseerde 
werknemers op het veel voorkomende 
feit, dat zij hun stembiljet - het 
enige wapen dat hun individueel in 
Qnze democratische staat ter beschik
king staat - dikwijls gebruiken te
gen zichzelf en tegen hun eigen be
langen in. Want het is toch zo, dat 
de huidige vakbeweging ten nauwste 
betrokken is bij de gevoerde landspo
litiek, regeringsmaatregelen, staats
wetten, enz. waarbij hun materiële 
'Omstandigheden even nauw betrokken 
zijn. 
Voorts geloven wij dat onze doelstel
ling en beginselen nimmer een belet
sel kunnen zijn om tot ons verbond 
toe te treden, ongeacht welke gods
dienstige opvattingen men ook aan
vaardt of belijdt. Wanneer een werk
nemer het ernstig meent met zijn 
geloofsovertuiging dan zal het lid
maatschap van ons verbond daar 
nimmer een beletsel toe zijn, want 
wij zijn er van overtuigd dat men 
actief deel kan nemen aan het gods
dienstig kerkelijk leven en toch lid 
zijn van ons verbond om daarin 
schouder aan schouder te staan met 
vrijzinnige, liberale en. onhankelijk ge
oriënteerde collega's. Wij weten - en 
willendaanaar ook handelen - dat de 
grondslagen van onze beschaving 

. wortelen in het Christendom. Hoe 
men echter dat Christendom wenst te 
belijden of te verstaan is een per
soonlijke aangelegenheid. De zedelijke 
normen van het Christendom echter 
aanvaardep. wij als richtsnoer in onze 
samenleving en derhalve ook op het 
tsrrein der vakbeweging. 

Niet alleen 
Tenslotte, en hiermede willen wij be
sluiten, verheugt het ons dat wij in 

· <lnze beginselen en doelstellingen niet 
alleen staan. In België, Zwitserland, 
Denemarken, Zweden, Luxemburg, 
Italië West-Duitsland en, buiten 
Europa, in Canada en de Verenigde 
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Staten bestaan gelijk georiënteerde 
vakcentrales, die in doel en beginsel 
vrijwel gelijk zijn en 'dezelfde visie op 
het wereldgebeuren hebben. Alle bo
vengenoemde organisaties zijn ver
enigd in de Wereldbond van Vrije 
Vakorganisaties op liberaal-econo
mische grondslag, welks secretariaat 
te Zürich is gevestigd. 
Wij staan dus niet alleen, en dat geeft 
wederkerig steun en kracht. Die 
hebbe'n wij nodig, want internationale 
toestanden beïnvloeden de nationale 
staatkunde, economische maatregelen 
en sociale mogelijkheden. Men spreekt 
heden ten dage ·wel internationaal in 
allerlei instanties (wij denken aan 
U.N.O., Benelux, plan Marshall, plan 
Schumann, enz.) maar men denkt 
nog nationaal. 

Daarom is het goed dat gelijkgerichte 
vakcentrales internationaal contact 
hebben, om aldus met elkaar de 
vraagstukken welke het vakbondster
rein raken, nationaal en inteJ:Uatio
naal te bespreken, terzake besluiten 
te nemen en die uit te voeren. Want 
het gaat in deze ontredderde wereld 
niet meer om de enkeling, maar om 
ons allen te samen. 
Mede om die reden is en laat het ons 
niet onverschillig of een geestverwant 

of sympathiserende met ons doel en 
streven georganiseerd is, maar hoe 
hij georganiseerd is. 
Daarnaast gaat onze belangstelling 
uit naar hen die zich, om welke reden 
dan ook, totnogtoe verre van de vak
beweging hielden. Zij toch zullen moe
ten bedenken, dat ze mede verant
woordelijkheid hebben te dragen en 
wel verantwoordelijkheid in positieve 
zin, al was het alleen maar omdat ze 
deelgenoot zijn van deze tijd en der
halve hun bijdrage hebben te leveren. 
EEN RECHTMATIGE VERDELING 
VAN DE NATIONALE EN INTER
NATIONALE PRODUCTIE, ALS
MEDE SOCIALE RECHTVAARDIG
HEID, SOCIALE VOORZIENINGEN 
EN SOCIALE ZEKERHEID IS 
SLECHTS DOOR SAMENWERKING 
EN SOLIDARITEIT VAN ALLE BE
TROKKENEN TE VERWEZENLIJ
KEN. 
Het Algemeen Vrijzinnig Vakverbond 
in Nederland - dat de verheven en 
moeilijke taak op zich genomen heeft 
om los van alle remmende partij-poli
tieke en religieuze invloeden, werk
zaam te zijn aan de verheffing van 
allen die in loondienst werkzaam zijn 
- geeft hun daartoe de gelegenheid. 

MERKELIJN. 

Van de Boekenplank 
Robert Bosch: Aufsätze, Reden und 
Gedanken. 

De Algemeen Secretaris van de 
J.O.V.D. was deze zomer - in het 
kader zijner veelzijdige politieke ac
tiviteit - op een liberaal congres in 
Stuttgart. Teruggekeerd in het lieve 
Vaderland liet hij mij zijn buit aan 
lectuur zien, waaronder zich een dun 
boekje bevond met meningen van de 
in 1942 overleden Duitse industrieel 
Robert Bosch. Hij was de man, die 
o.a. bougies en fietslampen op de 
markt bracht. 
Ik wil graag iets over dit boekje zeg
gen, want het ademt in het algemeen 
een sympathieke geest. Wij moeten 
bij dit oovdeel natuurlijk altijd besef
fen in welk milieu en in welke tijd 

Tot 1 0 Nov. bestaat er 
gelegenheid copy voor het 
volgend nummer in te zenden. 

Let dus op deze datum ! 
Red. 

Centrale Kader. 

De eerstvolgende bijeenkomst van het 
Centrale kader is vastgesteld op Zon
dag, 5 November a.s. De hoofdredac
teur zal spreken over het Socialisme. 
Wie zich nog niet voor deze groep heeft 
ingeschrev~n, maar wél deze bijeev~ 
komst wenst te bezoeken, kan zich op
geven bij het secretariaat. 

Jaarlijkse Vergadering 

De Jaarlijkse landelijke Algemene Ver
gadering is op verzoek van een groot 
aantal afdelingen verschoven naar 
Zon~ag, 19 November a.s. (Aanvang 
± 11 uur). De afgevaardigden, die van 
verre komen en voor de nacht van Za
terdag op Zondag onderdak wensen, 
moeten dit bij het secretariaat opge
ven. Alleen dán ikan voor onderdak 
zorg worden gedragen.· De algemene 
vergadering zal worden uitgebreid met 
een causerie en enige kleine ·com
missie-vergaderingen. 
Het is de bedoeling op de Algemene 
Vergadering zo veel mogelijk leden te 
verzamelen. Niet alleen op de afgevaar
digden rekenen wij, maar ook op vele 
belangstellenden. Deze laatsten zullen 
eveneens in het werk der commissie
vergaderingen worden betrokken. Wij 

Bosch zijn mening uitte. En dan con
stateren wij, dat hij met zijn uitspra
ken "Hasz ist ein Unkraut" en "Sei 
Mensch und ehre Menschenwürde" 
zich vierkant tegenover de opvattin
gen van de meeste zijner (communis
tische en nationaalsocialistische) land
genoten plaatste. In het algemeen 
ontbrak bij deze Duitser alle nationa
listische arrogantie. V oor Amerikanen 
en Fransen heeft hij goede woorden 
gereed. Gezien de huidige Frans-Duitse 
toenaderingspogingen der katholie
ken, Schumann en Adenauer is het 
aardig te vermelden, dat ook de libe
raal Bosch vond, dat een betere toe
komst alleen door toenadering tussen 

BERICHTEN 
van het 

Secretariaat 

zien de opgave van de leden, die de 
vergadering zullen bijwonen, graag 
spoedig tegemoet, in verband met het 
huren van een zaal. 
Komt dus allen naar deze bijeenkomst, 
opdat het een waarlijkgrootseJ.O.V.D.
manifestatie wordt. 

Jaarverslagen 

Volgens de reglementen behoort iedere 
afdeling in October een verslag toe te 
zenden over de werkzaamheden van het 
afgelopen jaar. Komt dus deze rege
ling na! De gegevens uit deze afde
lingsver~lagen moeten in het algemeen 
jaarverslag worden verwerkt. 

Propaganda-folder 

Van deze folder (visitekaart model) zijn 
nu voldoende exemplaren aanwezig om 
bij de propaganda te helpen. Vergeet 
echter niet, op de achterste pagina het 
adres van ie afdeling te stempelen, an
ders komen de geretourneerde strookjes 
bij een verkeerde instantie in de bus. 

Proefnummers Driemaster 

Indien men aan het secretariaat de 
adre~n doet toekomen van personen, 
welke men als mogelijke abonné's oP 
ons maandblad beschouwt, zullen wij 
aan deze adressen enkele malen èen 
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Humor achter het 
IJzeren Gordijn 

De communistische commissaris van 
een Hongaars dorpje riep alle boeren 
bij elkaar. Hij bracht onder hun aan
dacht, dat alle :z.egeningen van de 
nieuwe tijd te d~en zijn aan Stalin. 
Derhalve is het voortaan niet meer ge
oorloofd, de uitdrukking "God zij dank" 
te bezigen. In het vervolg zal men moe
ten zeggen: "Stalin zij dank". 
Hierop stelde één der intelligente boe
ren de vraag, wat zij moeten zeggen 
als Stalin overlijdt. 
Dan, antwoordde de commissaris, zeg
gen wij weer allemaal: "God zij dank". 

In een officiele Engelse P.T.T.-gids 
moet deze aankondiging te lezen zijn 
geweest: :"Telegrams, other than Go
vernment, must be written in plain 
language." 

beide volkeren mogelijk is. 
Als verstandig màn is het hem een 
klein kunstje aan te tonen, dat de 
materiële armoede in Europa, in te
genstelling tot de overvloed in de 
Verenigde Staten, voor een groot ge
deelte te wijten is aan de marktver
brokkeling als gevolg van nationalis· 
tische economische politiek. "Für 
Deutschland gibt es nur Weltwirt
schaft". Ook op dit punt wou de Hit
Ier-club het helaas weer beter weten 
en werd de autarkie tot ideaal ver
heven. 
Vermelden wij nog, dat Bosch' libe
rale gezindheid o.a. bleek in zijn grote 
waardering voor volksonderwijs, zijn 
gevoel voor gerechtigheid en zijn ver
standige sociale politiek van hoogst 
mogelijke lonen en acht-urige werk
dag, die hij reeds op 1 Augustus 1906 
invoerde! 
Verder komen in het boekje nog aller
lei bedrijfsproblemen ter sprake. Het 
blijkt daarbij, dat hij in ruime mate 
zijn medewerkers de vrije hand liet 
en ten aanzien van zijn afnemers het 
degelijke standpunt innam van: "Lie· 
ber Geld verlieren als V ertrauen". 

E.N.· 

Het SEC R ET A RI A AT der 
J. 0. V. D., tevens redactie
secretariaat, is gevestigd te 
Amsterdam-Z., Van Tuyll van 
Serooskerkenplein 29 1. 

proefnummer doen toekomen. Het aan
tal abonné's moet nog flink worden op
gevoerd. Helpt daar allen aan mee. 

Verslag weekend, 

Het gestencilde verslag van de inlei
ding, die de Heer Dettmeyer hield op 
het J.O.V.D.-weekend te VierhOuten en 
van het daarop gevolgde debat is bij· 
het secretariaat aan te vragen. Wan
neer je heel vriendelijk bent, sluit dan 
een postzegel voor antwoord in! 

Brochure 

De brochure "Onze Beginselverklaring" 
is inmiddels gereed gekomen. Elke af
deling kan haar in ruime mate aanvra
gen en kan dus haar propaganda-mate
riaal hiermede uitbreiden. 
V oor belangstellenden is deze brochure 
bij het secretariaat verkrijgbaar tegen 
toezending van 20 cent aan postzegels. 
Zij wordt dan direct toegezonden. 

Sprekerslijst 

De lijst met de namen van diegenen 
die voor de J.O.V.D. spreekbeurten 
willen vervullen, wordt een dezer da
gen aan de afdelings-secretariaten toe
gezonden. 

G. van SCHAGEN, Secr. 
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OP BEZOEK BIJ DE AFDELINGEN 
].0. V.D.-tocht door het gehele land 

VLAARDINGEN. 

Nieuw bestuur. 
De jaarlijkse Algemene Vergadering 
is in Vlaardingen al weer achter de 
rug. Reeds half September vond dit 
evenement plaats, waarbij de meeste 
bestuursleden in hun functie werden 
herkozen. Alleen de penningmeester 
ruimde het veld voor Mej. J. Goed
knegt ,en met de heer P. van :Berkel, 
als adviserend lid, is het bestuur nu 
uitgebreid tot vijf leden. 
Op 10 October werd het werk-seizoen 
geopend met een algemene bijeen
komst, waar Mevr. Schouwenaar
Fransen" oud-raadslid van Rotter
dam, sprak over "Het ldoel der sèhone 
kunsten". Een volgend maal komt 
"Het Existentialisme" aan de orde 
en een lezing van de directeur van 
het Vlaardinger weeshuis over "Jeugd
problemen" staat eveneens op het 
programma. 
Op de algemene vergadering werd 
veel gesproken over de propaganda. 
Het resultaat van de daarop volgende 
actie was, dat reeds op de eerste bij
eenkomst enkele belangstellenden 
konden worden ontvangen. 

ROTTERDAM. 
Maasstad ontwaakt. 
Donderdag, 5 October: eerste avond 
van de afdeling Rotterdam in het sei
zoen 1950-'51. Spreker was de heer 
mr. F. G. van Dijk, voorzitter van 
de afdeling Den Haag der V.V.D. en 
algemeen secretaris van de Voedsel
voorziening, over het wel zeer actuele 
onderwerp: "Opmerkingen over Lonen 
en Prijzen". 
Alvorens de heer van 'Dijk zijn voor
dracht kon beginnen, heeft del afge
treden voorzitter, drs. J. Alers, het 
nieuwe bestuur bekendgemaakt, dat 
er nu na nog een uitbreiding onder
gaan te hebben als volgt uitziet: 
Gijs de Haan, Voorzitter; Hans Sol
lart, Vice-voorzitter; Aad van Reijn, 
Secretaris, Beukelsdijk 156a; Wim 
Rijnholt, Penningmeester en Cobi de 
Vries. 
De nieuwe voorzitter was verhinderd 
deze eerste avond bij· te wonen, we
gens zeer feestelijke omstandigheden 
thuis, zoals de heer Alers mededeel
de, maar de vice-voorzitter, reeds nu 
geroepen om met de voorzittershamer 
te manoeuvreren, heeft zich zeer goed 
van deze taak gekweten. 
Onder de pl.m. 30 aanwezigen merk
ten wij de voorzitter van de Vlaar
dingse J.O.V.D. op en tevens enige 
leden van de afdeling Dordrecht. De 
samenwerking tussen deze afdelingen 
·belooft dus goed te worden. 
Het bestuur is een gróte wervings
actie begonnen, om het aantal leden 
en het aantal bezoekers van bijeen
komsten danig op te voeren. Het con
tact tussen dit nieuwe bestuur en het 
BooMbestuur is inmiddels sterk ver
beterd. Wij hopen zeer, dat de afde
ling .spoedig bij het werk van de ge
hele J.O.V.D. zal zijn ingeschakeld. 
Aan dit samenwerken en coördineren 
heeft het onder het oude bestuur nog
al ontbroken! 

DORDRECHT. 1 

Democratische bakkunst. 
Het nieuwe werkseizoen werd al 
vroeg ingeluid. Op 21 September 
sprak voor de afdeling drs. P. Her
weyer over "Staatkundige Elemen
ten". Tientallen begrippen uit de 
Staatkunde passeerden de revue, o.a. 
Anarchie" Obligatiementaliteit, Marx
isme en Vijfde Colonne. - Dit laatste 
woord stamt uit de Spaanse burger
oorlog-. De verschillen tussen perso-

nele en reëele unie, bondsstaat en sta
tenl;lond en tussen actief en passief 
kiesrecht werden besproken. Tot be
sluit gaf spreker een duidelijke ver
klaring van "Democratie", een wpord 
waar velen zich zo graag mee tooien. 
Het lid van de afdeling, dat in De
·Cember de meeste nieuwe leden heeft 
aangebracht, krijgt een boek ter 
waarde van f 5,-. :Het minimum 
werd echter op 5 gesteld. Inmiddels 
is het aantal leden der afdeling reeds 
uitgebreid tot 38. Oprichting van een 
toneelclub (iets voor het landelijk ca
baret-gezelschap!) staat als een der 
punten op het programma. 
Als besluit van deze avond werd een 
enerverende sjoelwedstrijd gehouden. 
De tweede ledenvergadering was op 
6 October. De voorzitter gaf een ver
slag van het week-end te Vierhouten 
en van de bijeenkomst der Rotter
damse afdeling, waar de heer Van 
Dijk sprak over Lonen en Prijzen. 
Het oude bestuur nam na een schrif
telijke stemming met ruime· meerder
heid de oude zetels weer in. Door een 
uitbreiding tot 5 functies, gaan ook 
Els Hazelaar en Bas Mast (Alblas
serdam) meedelen in de bestuursver
antwoordelijkheid. Benoeming van een 
kascommissie prijkt op vele agenda's, 
zo ook dus in Dordrecht. 
J ane van Smaden, Els Hazelaar en 
voorzitter Bas Visser werden geko
zen als afgevaardigden naar de lan
delijke 'algemene vergadering. 
Besloten werd om vóór en na. iedere 
bijeenkomst een kort berichtje in de 
plaatselijke krant te zett~n. Een goed 
voorbeeld, dat door vele afdelingen 
dient te worden nagevolgd! 
Toen kwam het tweede deel van het 
programma aan de beurt. De aanwe
zigen werden in twee groepen ver
deeld: de a.s. Kamerleden en de toe
komstige leden der Gemeenteraad. 
Aan elke groep werd een 30-tal her
sengymnastiekvragen , gesteld. Die 
vragen kwamen voort uit Encyclo
paedieën, Wie-Wat-Waar-boekjes, of 
waren eigen cQmposities. Er was een 
echte Mieke met een officiële zoemer! 
De partijen bestreden elkaar heftig, 
maar de eindstand bleek een draw te 
zijn. Wat maar gelukkig was, want 
voor de winnaar was er een eigen
gebakken taart ter beschikking. Nu 
kreeg ieder een partje. Dat is je ware 
democratie!, zodat de heer Hazelaar 
met trots kan terugzien op zijn les 
in deze. Het taartbakken is zeer in
.geslagen en ·er werd besloten bij 
iedere bijeenkomst zo'n exemplaar ter 
tafel te brengen. De dames hebben 
daartoe om de beurt corvée. Alweer 
democratisch dus. De secretaresse 
der afdeling informeert belangstellend 
of de andere afdelingen ook over 
dames beschikken, die de bakkust 
machtig zijn en geeft de raad: zet ze 
dan aan het bakken, want het is een 
succes; nodigt verder iedereen uit in 
Dordrecht de brouwsels te komen 
proeven. 

HAARLEM. 
Met het beste been. 

Het bestuur vergaderde onlangs uit
voerig, waarbij vele problemen aan 
een onderzoek werden onderworpen. 
Een ledenvergadering vond plaats op 
10 October. Aan de leden werd ge
vraagd, welke onderwerpen zij het 
liefst besproken zouden zien. Aan de 
hand van deze ·kleine enquête zal het 
afdelingsprogramma worden opge
steld. 
Vooruit Kennemerland, beste beentje 
voor! Wat meer leden zou de afdeling 
geen kwaad doen. Activiteit en pro
paganda kunnen hiertoe veel bijdra-

gen, evenals wat meer samenwerking 
in districtsverband! 

ALKMAAR. 
District N.-Holland groeit. 
De secretaris van het district Noord
Holland, Jan Verhey, heeft zich ten 
doel gesteld de landstreek ten Noor
den van het IJ te ontginnen. 'Het re
sultaat begint reeds merkbaar te 
worden , want op 27 September vond 
de oprichting plaats van de Afdeling 
Alkmaar. Na een tweetal besprekin
gen in deze kaasstad met ouderen en 
jongeren, werd besloten maar meteen 
de knoop door te hakken en de afde
ling voor geconstitueerd te verklaren. 
Men start met een tiental leden, doch 
na de eerste bijeenkomst zal dit aantal 
zeker groeien, want het voorlopig be
stuur ·is vast besloten er iets goeds 
van te maken. Dit bestuur bestaat 
uit de volgende personen: K. Edzes, 
voorz.; W. Schoehuys, secretaris, Ken
nemerstraatweg 149; Mej. I. Praeto
rius, penningmeesteresse en P. Berk
houwer. 
Voor noordelijk N.-Holland begint de 
victorie dus inderdaad weer bij Alk
maar! 

LEEUWARDEN. 
Negers en Indianen. 
Op 30 Sept. hield de afdel-ing Leeu
warden de eerste bijeenkomst na de 
zomerslaap. Tengevolge van de feest
week na het Koninklijk bezoek was 
de opkomst niet erg groot. Het Sta
tenlid Mr. B. P. van der Veen, die de 
geestelijke vader van onze afdeling 
kan worden genoemd, sprak over 
enige aspecten van de huidige demo
cratie. Hij behandelde hierbij vooral 
het verschijnsel van de talloze rege
lingen en ordeningen welke na de 
oorlog over ons zijn uitgestort. Uit 
deze stortvloed van regelingen kan 
tenslotte niemand meer wijs worden, 
behalve de makers ervan, n.l. de de
partementsambtenaren, welke volgens 

Afdelings-secretariaten 
Amsterdam: Mej. G. Meyer, 

Lairesstraat 131. 
Den Haag: Mej. L. E. Meyer, 

Laan van Poot 342. 
Utrecht: Mej. 0. a:. Kuipers, Fred. 

Hendrikstraat 58. 
Groningen: T. de Vries, Mr. W. de 

Sitterstraat 13 A. 
Vlaardingen, Mej. A. de Jong, 

Hofsingel 21. 
Hoekse Waard: Mevr. H. E. Goosens

Verhagen, P. Heinstraat 48, 
Oud-Beijerland. 

Zaltbommel: H. Wijk, Kerkplein 14. 
Arnhem: Mej. C. H. Krol; 

Verl. Prumelaan 95. 
Rotte !"dam: A. E. van Reyn, 

Beukelsdijk 156a. 
LeWen: Mej. H. v. Wageningen, 

Hoge Woerd 14. 
Amersfoort: W. A. Dil, Fred. van 

Blankenheymstraat 30. 
Leeuwarden: G. Taal, Voorstreek 82. 
Coevorden: A. v. Duinen, Kasteel 6. 
Zeist: Mej. J. C. Goossens, 

Verl. Slotlaan 148. 
Dordrecht: Mej. S. E. I. Bos, 

Wolwevershaven 4. 
Deventer: Mej. A. T. Noordenbos, 

"Klein Byvanck", Twello. 
Bussum: W. H. de Leeuw, 

Groot Hertoginnelaan 5. 
Haarlem: J. W. van Drunen,

Da Costastraat 16. 
West-Schouwen: C. M. Moolenburgh, 

"De Stolpe", Burgh. 
Alkmaar: W. Schoehuys,. 

Kennemerstraatweg 149. 

spreker juist de meest ongeschikte· 
mensen zijn om het economisch leven 
te stimuleren. De leden der verschil
lende vertegenwoordigende lichamen 
kunnen al deze zaken onmogelijk meer· 
overzien en de heer Van der Veen 
achtte dit zo ernstig, dat hij van een 
verwording der democratie wilde 
spreken. Helaas is de liberale partij 
nog niet machtig genoeg om tegen 
de stroom op te kunnen roeien. De 
democratie is o.a. het scheppen van 
een sfeer van vrijheid om het indi-
vidu, de mogelijkheid van de mens om 
ziChzelf in sommige dingen onafhan
kelijk te voelen ook tegenover de
overheid. Deze sfeer en deze mogelijk
heid zijn hoe langer hoe meer aan het 
verdwijnen. De heer Van der Veen. 
vergeleek de voormalige negerslaven, 
die volkomen aan hun lot werden 
over.gelaten en zich uitstekend wisten .. 
te handhaven, met de indianen, die 
op allerlei manieren werden gesteund 
en in reservaten ondergebracht en die
bijna geheel te gronde zijn gegaan. 
Na enige discussie over dit interes
sante onderwerp werd de bijeenkomst 
met een dansje besloten. 

AMSTERDAM. 
Kringen actief. 
De algemene bijeenKomst, waarmede· 
de afdeling Amsterdam haar winter
seizoen opende, had gezien de spre
ker, Mr. J. de Wilde, en het onder
werp, het probleem: individu-gemeen
schap, een veel grotere belangstelling· 
verdiend. De opkomst van de leden 
was niet onbevredigend; maar een 
groter gezelschap had waarschijnlijk 
het debat wat minder aarzelend en 
wat meerzijdiger gemaakt. De span
ning, die er steeds heerst tussen indi
vidu en gemeenschap, een spanning, 
die er moet zijn, zoals Mr. de Wilde· 
aantoonde, maar die toch een soort 
evenwichtstoestand moet zijn, is een 
probleem, dat aller aandacht en over
denking waard is. 
Na de algemene bijeenkomst begon
nen ook de kringen hun werkzaamhe
den. Op de eerste kringbijeenkomsten 
werd het Huishoudelijk Reglement. 
dat op de a.s. afdelingsvergadering 
aan de leden zal worden voorgelegd, 
besproken, werden nieuws kringvoor
zitters gekozen en plannen voor vol
gende kringbijeenkomsten gemaakt. 
Wij wensen alle kringen veel succes 
en verwachten, dat de kringbijeen
komsten, zoals het vorig jaar weel' 
veel belangstelling mogen genieten. 

GRONINGEN. 
Met volle zeilen. 

Op 25 Sept, j.l. werd de jaarvergade
ring gehouden in één der zalen van 
"De Oude Meet". Drie bestuursleden 
traden af en het nieuwe bestuur is als 
volgt samengesteld: Mr. K. van Dijk, 
voorz.; T. de Vries, secr.; Mej. A. G. 
Streuper, penningm.esse; Mej. E. 
Roelfsema en K. Keuning. 
Het financieel verslag over het jaal' 
1949j50 zag er niet rooskleurig uit. 
Men had .gehoopt iets over te houden, 
doch helaas waren de uitgaven even
redig aan de inkomsten. De hoop is 
nu gevestigd op meer donateurs, zo
dat het jaar 1950f51 commercieel be
ter verantwoord wordt. 
Grootse plannen worden door het be
stuur op stapel gezet. Op Zaterdag 25 
en Zondag 26 November organiseert 
m~n een week-end in de Jeugdherberg 
te Appelscha "Us Blau Hiem". Dit 
week-end wordt gehouden voor leden 
en belangstellenden uit de drie Noor
delijke provinciën, doch ook leden van 
andere afdelingen zijn hartelijk wel
kom. Voor bijzonderheden aangaande 
dit week-end treft men elders in dit 
blad een artikeltje aan. 
De leesportefeuille zal ook zijn rond
gang weer beginnen. Groningen start 
en vaart met volle zeilen en de drie 
masten zijn sterk en tegen iedere 
storm bestand! 
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Bakker & Zoon Koog aan de Zaan I voorheen ~ 

• ~ 

Plantaardige oliën I RIDDERKERK 

• I 
Slaolie ~ 

~ 

• i 9échnische 
Salata I 
• i 

:Jlubberartikelen ~ 

Chocoladepasta ~ 

THOMASSEN & DRIJVER 
DEVENTER 

voor: 

Blikverpakking voor de Conservenindustrie 
Rondcartonnages 
Patentsluitingen voor glasverpakking 

N.V. 
W. A. HOEK's 

MACHINE- EN ZUURSTOFFABRIEK 
Hoofdkantoor en Machinefabriek te Schiedam. 

COMPRESSORS voor alle gassen en iedere druk. 
INSTALLATIES voor de bereiding van zuurstof, stikstof, enz. 

illllilllllllllllllllllllillllll/11111111/lllllllllllllllllllllltlllllllllllfllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllli 

I Uw HOED 
= roept om een 

I 
VERNIEUWIN GSKUUR 

bijPALTHE 

H. ten Cate Hzn. & Co. 
N.Vu 

ALMELO 

Katoenen- en Kunst:zijden manufacturen 

0 

Onthijtkoek Chocoladt.J 

• • 
'Beschuit.. 'BiKuitJ 

VERKADE HANDHAAFT KWALITEIT 

I 

lh eet er mel vijf ••• 
Ja, als er maar heerlijke Stroja chocoladevlokken op 
de boterham zijn, dan is het bord leeg voordat U 
er erg in hebt. 
Stroja vlokken worden bereid uit pure choc:olade, 
zijn voedzaam en gezond. • . 
Geef Uw kinderen Stroja op dè boterham • • . ze 
vinden het een tractatie. Neem zelf ook een boterham 
met Stroja chocoladevlokken ! ,~ 
Prijs per catton 80 ct. 

<. 

KONINKLIJKE CACAO. EN "CHOCOLADE FABRIEKEN 
DE ERVE 1-1 D& JONG A2 1 790 

WORMERVEER 

I • 

DE ECONOMISCHE VLOERBEDEKKING 

7 
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: N.V. BOELE's : 
• • 
! Scheepswerven en Machinefabriek ! 
• • ! BOLNES ! 
• • ! Nieuwbouw en reparatie ! 
• • 
·························~························ 

I" 

\.. 

Machinefabriek en 
Scheepswerf 

van 

P. SMIT Jr. N.V. 
ROTTERDAM 

""' L. SMIT & ZOON 

~ 
KINDERDIJK 

~rif~ 
voor 

BAGGERMATERIEEL, ZEESLEEP ~ 
BOTEN, ALG. SCHEEPSBOUW 

DE ROTTERDAMSCHE 
DROOGDOK MIJi N.V. 

' 

HOMIG'S 
ARTIKELEN 

STAALCONSTRUCTIES 

"~ ~.~ 

ANNO 18'13 

SPOORWEGMATERIAAL 

BLOEMENDAAL 
& LAAN N.V. 
WORMERVEER 

Rijst, Havermout, 
Rijstvlokken, 
Mais-flakes 

• 
C.V. OLIEFABRIEKEN 
"DE TOEKOMST~' 

WORMERVEER 

Veevoeders, 
Technische oliën 
"Smaragd" Slaolie 

BOSM~AN 0 .NoV~ 0 'ie- ~-7 
I t 

" , 

CONSTRUCTIE-WERKPLAATS 
MACHINEFABRIEK 
ROTTERDAM - BRIELSELAAN 45 

Telefoon 72525 (3 lijnen) 
Na 6 uur Barendrecht 492 

SPECIALITEIT 
VLIEGTUIGONDERDELEN - HULP
WERKTUIGEN VOOR LUCHTVAART· 
ROESTVRIJ STALEN UITLAATPIJPEN
LICHTMETAAL WERKEN, ENZ. ENZ. 

SMIT 
SLIKKERVEER 

I D y N A M 0 •. s • M 0 T 0 R E N • I N s T A l L A T I E s I 

--------

N.V. 
Machinefabriek 
IJZER-, STAAL- EN 

MET AALGIETERIJ 

v.h. Bakker & Co. 
RIDDERKERK 

N.V. SCHEEPSWERVEN 

"PIET HEIN" 
voorheen 

FIRMA W. SCHRAM &ZONEN 

• 
WERVEN TE BOLNES 

EN PAPENDRECHT 

.I 
11 
I 

Twee dwarshellingen, elk 115 mtr. 
lang. Overdekt droogdok 11 6x30 
meter, geschikt voor het zwaarste 

materiaal. 

Telefoonnummers Rotterdam 
71354. Dordrec~ 3774 
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.. 
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VAN DE JONGEREN ORGANISATIE VRIJHEID EN DEMOCRATIE 

NOG EEN WOORD VOOR DEZE WINTER 
Wij moeten helaas nog steeds de str~jd aanbin
den tegen de onverschilligheid van duizenden, 
die hun plaats behoorden in te nemen onder de ge
organiseerde jongeren als wij. Daarmee moeten wij 
ons zelf nog niet prijzen als de dapperen, als de 
weinige voorgangers, die de kastanjes uit het 
vuur halen, ook al zou daar wel eens iets waars 
in kunnen schuilen. 
Ook onder onze leden zijn er nog teveel, die nog 
moeten leren zien, dat zij zelf hun organisatie 
bouwen, dat het aan henzelf ligt, hoe onze orga
nisatie wordt, wat zij zal doen en hoe zij het 
zal volbrengen. En eerst als dat ''besef goed is 
doorgewerkt, dan zullen we allemaal zonder uit
zondering sterk genoeg zijn om het scepticisme 
- want dat is het - te overwinnen van hen, 
die bij ons thuishoren, en nog niet het man
moedige besluit hebben genomen om toe te tre
den. 

Scepticisme is het, ja. Zij zijn bang voor w 
zij noemen gewichtige en geleerde discussies 
zij zijn van mening, dat wij onderwerpen b · 

· ten "waar wij toch niets aan kunnen doen Qf 
veranderen". En als wij het over een andere boeg 
gooien en het ontspanningselement er in halen, 
halen zij hun ·schouders op en zeggen dat zij 
dáárvoor geen lid worden van een J.O.V.D. Die 
ontspanning kunnen zij immers ook vinden bij 
voetbalverenigingen e.d., of .... in de bioscoop. 
Het gevaar is nu, dat wij óók onze schouders 
gaan ophalen, daarbij denkend: "Met deze meh
sen is tóch niets te beginnen." En dat moet niet. 
In deze wintercampagne moeten wij juist deze 
mensen ervan overtuigen, dat zij ongelijk heb
ben. 
Dat zij ongelijk hebben als zij beweren, dat wij 
praten en debatteren over aangelegenheden 
"waar wij tóch niets aan kunnen doen". Inder
daad, elk voor ons persoonlijk kàn er niets aan 
doen, maar daarom organiseren wij ons juist. 
Vijftig jaar geleden begonnen de arbÉ!iders zich 
te organiseren in vakverenigingen. Wij weten 
allemaal welk een invloed op de gang van zaken 
zij zich hiermee hebben verworven. Ook de jeugd 
kan dit bereiken, mits zij z~ch goed en hecht 
aaneensluit. 
De jeugd, en daarmee bedoel ik vooral de rijpere 
jeugd, heeft recht op die invloed, want zij zal 
het zijn, die in, de komende decenniën de hou
ding van ons volk in de wereld zal bepalen. 
Wanneer wij later zullen klagen over de erfenis 
van onze vaders, zullen wij bij ons zelf moeten 
zeggen: "Het is onze eigen schuld!".... tenzij 
wij ons wel organiseerden. 
In onze organisatie leren wij meningen en ge
dachten van anderen kennen. Wij leren onze 
eerste impulsen corrigeren, want anderen wijzen 
ons vaak op een of andere kant van een pro
bleem, waar we zelf niet aan gedacht hadden. 
Wij ontdekken geestverwanten en bemerken dan 
ook dat onze eigen gedachten tor·h niet zo onbe-

Bussink's Taai-Taai 
Bereid naar oud Fries recept 
Heerlijk van smaak 

In .zakken van 53 ct. en 30 ct. 

langrijk waren, als we zelf eerst dachten. En 
mèt onze geestverwanten dragen wij onze gedach
ten uit, of liever: kunnen wij dat doen. 
Op deze manier krijgen wij in onze organisatie 
een prachtige training voor het openbare leven. 
Wij leren er denken aan dingen, waaraan we uit 
onszelf niet gedacht zouden hebben en.... we 
leren er onze mond open doen. Het lijkt mis
schien gek op het eerste gezicht, maar dat is 
een van de voornaamste voorwaarden voor het 
welslagen van ons democratisch bestel. We moe
ten onze mond open durven doen, willen we, dat 
er rekening met ons zal worden gehouden. 
En ja, dan is het alweer zo: Als wij alleen staan, 
worden we niet gehoord, maar de J.O.V.D., onze 
organisatie, wordt wèl gehoord, en hoe groter 
de J.O.V.D., des te luider is onze stem. 

Wij krijgen dus, dat zal wel duidelijk zijn, in 
onze J.O.V.D. ook een prachtig stukje opvoeding, 
een prachtige aanvulling op' onze opvoeding op 
school en thuis. Die aanvulling is - hoe hatelijk 
dit ook voor scho"~l en thui;; moge kUnken - o8k 

Onze Algemene 
De Jaarlijkse Algemene Vergadering, die van
daag zal plaats vinden is de tweede in het be
staan van de J.O.V.D. Vorige maal vond dit hoog
tepunt van een jaar verenigingsleven in Utrecht 
plaats, in het centrum des lands. Nu is het de 
beurt aan Amsterdam, de hoofdstad, die de naam 
heeft "rood" te zijn. Maar op deze Zondag zal een 
"blauwe" pagina aan de geschiedenis van de Am
stelstad worden toegevoegd! 
De agenda der vergadering is niet zo zwaar als 
die van verleden jaar. Toén was er een urenlange 
worsteling om het Huishoudelijk Reglement op 
de juiste manier in elkaar te zetten. En dat dit 
vakkundig is geschied, wordt wel bewezen door 
het feit, dat er nu slechts enkele kleine tegle
mentswijzigingen worden voorgesteld. 
Een paar schoonheidsfoutjes moeten uit de weg 
geruimd! Behalve dit punt, staan er op de agenda 
nóg achttien; doch schrikt niet, de meeste van 
deze punten komen op iedere, zich respecterende, 
agenda t'oor: verslagen secretaris en penning·
meester, een woordje van de kascommissie, be
noeming van een nieuwe kascommissie en een 
commissie van beroep en wat dies meer zij. 
Hamerstukken willen wij hen niet .v.oemen, maar 
véél tijd behoeven wij er toch niet aan te be
steden. 

Dat geeft ons d.e gelegenheid om na de geza
menlijke koffiemaaltijd onze aandacht te wijden 
aan een punt ,;buiten de agenda liggende". De 
heer Esveld, voorzitter van de Raad van Arbeld 
te Rotterdam zal dan nl. voor de verzamelde 
J.O.V.D.-ers spreken over enige actuele sociale 
problemen. Problemen die op het speciale ter
rein der jongerenwereld liggen en die dus ook 
door de J.O.V.D. onder de loupe moeten worden 
genomen. 
Het Hoofdbestuur heeft gemeend, hieraan een 
experiment te moeten verbinden. Na de causerie 
zullen wij in commissies uiteengcwn, om het ge
hoorde in cmderlinge gedachtenwisseling nader 

broodnodig. Want de opvattingen van onze 
ouders, thuis, zijn, van hoeveel waarde overigens 
ook, de opvattingen van een vroegere generatie 
en ons schoolsysteem is bijzonder eenzijdig inge
steld op geheugenwerk en uitsluitend op neutrale 
vorming. Een visie wordt ons op school beslist 
niet bijgebracht. 
Vroeger konden we rustig overstappen van gene
ratie op generatiè, maar nu hebben we daar geen 
tijd voor. De wereld, met al zijn techniek en 
machines draait daarvoor te snel, is daarvoor 
te dynamisch. Vroeger stapten we rustig, onbe
wust en automatisch over in de gewoonten van 
onze ouders, maar onze tegenwoordige democra
tie vraagt staatsburgers, die weten, waar ze staan. 
En die mèt elkaar en voor elkaar deze democra
tie kunnen realiseren. 
Daarom moet onze jeugd zich organiseren en 
daarom is de J.O.V.D., behalve een organisatie 
voor Vrijheid en Democratie, óók een school voor 
staatsburgerschap. 

Mr. K. v. DIJK. 

Amsterdam, 19 November: 

Jaarvergadering 
uit te werken, met het doel te komen tot het op
stellen van een resolutie. 
Tot op heden hebben wij deze werkwijze nog 
nimmer gevolgd in onze J.O.V.D. Het H.B. is dus 
benieuwd hoe deze nieuwigheid bevalt en of zij 
zal voldoen aan de verwachtingen. De als resul
taat der besprekingen gevormde mening zal na 
heropening der vergadering als resolutie worden 
ingediend. 
In algemeen debat zal ieder er vervolgens aan 
k1mnen meewerken, deze in de juiste vorm te 
gieten. 
De ·verhouding van de J.O.V.D. tot de aan ons 
verwant zijnd.e politieke partij is door het Hoofd
bestuur in concept als motie vastgelegd. Ook over 
deze motie zal men naar hartelust kunnen deba
teren. Moge de voorzitter het veelstemmig J.O .. 
V.D.-koor goed in de hand hebben! 

Uit alle delen van het land is men vandaag naar· 

Amsterdam gekomen om deze J.O.V.D.-manifes

tatie mee te maken en er door deelname aan de 
besprekingen luister bij te zetten. Wij hopen zeer, 

dat àe bijeenkomst ook doorlééfd zal worden. Dan 

putten we uit dit samenzijn de kracht en de in

spi·ratie voor het zojuist begonnen winterseizoen .. 

Een kracht die zal moeten doorstoten naar alle· 

afdelingen ~n leden der J.O.V.D. en die ons ook. 

zal moeten voeren naar plaatsen waar de J.O.V.D. 

nog geen 1Jaste voet heeft gekregen. 

Door oprichting van nieuwe afdelingen zullen wij 

ook naar buiten onze kracht kunnen tonen. 

Werken wij dan allen mee om onze kracht zo

groot mogelijk te doen zijn! 

M~1nheer de voorzitter, aan U het woord om deze 

vergadering te openen. 

GER VAN SCHAGEN, secr. 
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FINSTERWOLDE 
en ·de democratie 
Hoe zat onze houding zijn? 

In het Noorden van ons land heeft 
een ingrijpen van de regering, de 
aandacht van velen, even gericht op 
het plaatsje Finsterwolde, waar een 
communistische raadsmeerheid, niet 
alleen haar macht misbruikte, door 
haar tegenstanders uit gemeentebe
trekkingen te ontslaan, maar er bo
vendien niet voor terugschrok, van 
intimidatie gebruik te maken. 
De communistische partij bewees 
hiermede, hoewel iedereen dat naar 
ik hoop reeds lang wist. dat zij ook 
in Nederland, zodra zij daartoe de 
kans krijgt, een "schrikbewind" met 
een politieke guillotine, zal vestigen. 
Ik wil hier nu niet verder de vraag 
bespreken, of wij de kans lopen, ooit 
in het groot met deze verschrikkelijke 
werkelijkheid, aan den lijve gecon
fronteerd te worden, dat kunnen 
slechts vermoedens en gissingen zijn. 
Ik zou echter de andere zijde, de 
ideëele kant van de zaak, nog eens 
nader willen belichten. 
In de afdeling Amsterdam hebben 
wij vorig jaar o.a. gedebatteerd over 
de kwestie "Weerbare Democratie". 
Velen voelden er toen veel voor om, 
ondanks de duidelijk ondemocrati
sche bedoelingen van de C.P.N., de 
verdraagzaamheid te handhaven. 
Hierdoor kwamen we tot de kern
vraag in deze kwestie: Moeten wij, in 
onze parlementaire democratie, aan 
allen toestaan van de daarin be
staandè organen, gebruik te maken? 
Of, m.a.w.: moeten wij een partij, 
äie streeft naar vernietiging van het 
democratische meer-partijstelsel, of 
die de minderheid boven de meer
derheid wenst te stellen bij bestuur 
van land en volk, de, desnoods ge
ringe, kans geven om na een even
tueel verkrijgen van een absolute 
meerderheid, voorgoed een einde te 
maken aan onze rechtstaat? 
Hierbij zien we dan nog af van toe
standen, zoals die in Tsjecho-Slowa
kije ontstonden, die ten gevolge van 
een beheersen van politie en leger, 
zelfs een minderheid ·aan de macht 
konden helpen. 
De gebeurtenissen in Finsterwalde 
tonen ons, dat de regering zich, ge
lukkig, op het standpunt plaatst, dat 
zij een schending van onze funda
mentele democratische rechten (hier 
o.a. benoembaarheid van ieder in 
overheidsfunèties) keren zal met alle, 
daartoe door .wet en grondwet aange
geven middelen. 
Voor ons jongeren, zit daaraan dan 
nog het probleem vast: moeten we in 
jeugdraden, jeugdparlementen, so
dale werkgroepen enz. gelegenheid 
geven aan communisten, om met ons 
mede te werken? 
Zuiver, volgens de letter van onze 
democratische beginselen, is het ant
woord: ja. 
De geest ervan, die van de partijen 
.en groepen loyale medewerking ver
langt, evenals eerbiediging van de 
regels van "het spel", doet hier ech
ter m.i. slechts een krachtig neeen op 
haar plaats zijn. 
Het gevaar, dat we hierdoor ons zelf 
isoleren, en de andere groep gelegen
heid geven zich in het duister voor te 
bereiden is slechts zeer klein. 
We moeten immers vooral niet ver
geten, dat diè "verborgen voorberei
dingen'' er toch wel zijn. 
Het lijkt me interessant voor de le
den, en belangrijk voor de ontwikke
ling van het begrip. "Verdraagzaam
heid", één van onze drie beginsel
masten, nog eens in alle J.O.V.D .. -af
delingen te bespreken. 

P.C. BOUVÉ. 

DE DRIEMASTER 

Het is niet voor de eerste keer, dat 
toestanden van de menselijke samen
leving geschilderd worden in de vorm 
van een dierenverhaal. "Animal 
F'arm" is een nieuwe poging om aan 
de hand van een eenvoudige (ver
eenvoudigde) samenleving van die
renreil het immorele van velerlei 
staatkundige handelingen aan de 
ons de ontwikkeling in een gemeen
schap van dieren, die op een boer
derij de macht aan zich getrokken 
hebben en de boer verjaagd hebben. 
De gehele gang van zaken op deze 
boerderij komt in grote lijnen over
een met de gebeurtenissen in Rusland 
na de val der Romanov's. Een hard
vochtige boer (Tsaar Nicolaas) wordt 
verjaagd. De macht komt aan twee 
varkens (Lenin, Trotsky), die, na 
samen de revolutie geleid .te hebben, 
het voortdurend met elkaar oneens 
raken. De een verjaagt de ander. Alle 
tegenslagen zoals hongersnood en na
tuurrampen en alle gevolgen van 
eigen ondoelmatige organisatie wor
den op rekening gesteld van het boze 
verjaagde varken (Trotsky), dat zich 
buiten de boerderij verschuilt, maar 
waarvan gezegd wordt, dat hij er 
stille geestverwanten heeft. Varken 
Napoleon (Stalin), dat de macht aan 
zich trekt, geeft enkel nog maar be
velen. Van een gezamenlijk overleg, 
wat er op de boerderij moet gedaan 
worden, is geen sprake meer. Alle 
beginselen van de revolutie worden 

Van de 
Boekenplank 

Animal Farm, door George Orwell, uit
gegeven te New York, 1946, door Har
court, Brace and Company. 

geleidelijkaan veranderd. Van de ge
lijkheid blijft niets over. 
"All animals are equal" heette het 
eerst, nu wordt eraan toegevoegd: 
"but some animals are more equal 
than others". De varkens regeren en 
zij laten zich bewaken door bloed
honden (G.P.U.). Gelijke verdeling 
van de opbrengst der boerderij vindt 
niet meer plaats. Alle melk van de 
koeien gaat naar de varkens. Het na
doen van de manieren van de mens, 
de grote vijand, was verboden. Maar 
varken Napoleon wil niet meer in de 
stal slapen en trekt in de boerderij. 
Kameraad Napoleon en de andere 
varkens gaan zelfs op hun achterste 
poten lopen. De nationale leus: "Four 
legs good, two legs bad", wordt ver
anderd in: "Four legs good, two legs 
better". Van de broederschap onder 
de dieren blijft niets over. Aanvan
kelijk gold: "No animal shall kill any 
other animal". Maar wie het durft 
critiek te uiten op kameraad Napo
leon wordt verscheurd, waar de an-

deren bij zijn. De nieuwe regel wordt: 
"No animal shall kill any other ani
mal without cause". 
Al deze beginselveranderingen ge
schieden stiekum en als er bij een 
dier soms twijfel opkomt, of het be
ginsel, zoals het nu luidt, wel het 
oorspronkelijke beginsel is, komt de 
duif hem ondervragen, of hij wel heel 
zeker is, wat hij zegt. Dènkt hij het 
niet maar, het te weten? Grommende, 
rondsluipende honden zorgen er dan 
voor, dat geen schaapje meer durft 
te blaten. De geschiedenis van de re
volutie wordt (net als in de Sowjet
Unie) telkens opnieuw herzien, het 
aandeel van kameraad Napoleon 
wordt steeds mooier en belangrijker. 
Na verloop van jaren leven er enkel 
nog dieren, die de oude tijd niet meer 
gekend hebben. Zij lijden een troos
teloos leven, van zeer hard werken, 
op hongerrantsoenen en in voortdu
rende vrees, terwijl de varkens luie
ren, zich tegoed doen en de rest ter
roriseren. Het enige wat zij weten is, 
dat kameraad Napoleon altijd gelijk 
heeft. 
Slechts voor de oppervlakkige lezer 
is dit boekje grappig. In feite is het 
beklemmend, omdat alle verrader
lijke, geniepige en doortrapte listen 
en geweldplegingen, die beschreven 
worden, niet alleen voorkomen op de 
denkbeeldige ·"animal farm", maar 
ook in een groot deel van onze heu
selijke wereld. ~ E. N. 

• • 

Bekentenis van ffil]n vrouw 
Wat anders nooit gebeurt, gebeurde 

gisteravond. Toen ik thuis lcwam liep 
Marian, mijn vrouw, met een bedrukt 
gezicht rond. Het was onmiddellijk te 
metrken, dat er wat je rwe:mt "iets was". 
De begroeting was minder spontaan dan 
anders en ik besefte ineens, dat ik wel 
eens prettiger 1was ontvangen. 

,Js er wat?" informeerde ik voorzich~ 
tig. 

,.Och, nee, niks,'' antwoordde Marion 
veelzeggend. · 

.Reb je soms lwofdpijn?" 
.,Nee, heus niet," klonk het korte ant~ 

woord. 
Daarop besloot ik mijn onderzoekingen 

· maar te staken. Wellicht zou ik er later 
op de a~X1nd wel precies achter komen, 
wat er etgenlijk aan de hand was. Ik 
vond het beter Marion voorlopig maar. 
aan haar lot over te laten en mijn aan~ 
dacht op Peter, ons drt'ejarig zoontje, te 
concentreren. 

De rakker is blijkbaar met een fijne 
intuïtie geboren. Onmiddellijk voelde hij, 
dat ik he:m .,rwdig" had en hij maakte 
er danig misbruik van ook. Weldra had 
hij het klaargepeeld, mijn das tot een on~ 
toonbaar voorwerp te maken door hem 
als klimtouw te misbruiken. 

,.Zie je dan niet, kwajongen, dat je 
Moeder niet zo vrolijk is als anders? 
Moet je nu juist mijn das vernielen? Wil 
je dan zó graag. dat ik voor jouw plezter 
op mijn kop krijg?" 

Maar Peter negeerde mijn vragen met 
een schaterlach en deed een verwoede 
aanval op mijn boord, die ik vanochtend 
pas schoon had omgedaan. 

Marion was inmiddels druk met het 
eten bezig. Terwijl ze zwijgend heen en 
weer lt'ep. bestudeerde ik haar gezichtje, 
waarop ik de zo bekende glimlach miste. 
Blijkbaar maakte ze zich ergens zorgen 
over. 

"Domme meid," dacht ik, "waarom zèg 
je het me dan niet." Waarom moest ze 
juist mi zo terneergeslagen zijn. Nu. juist 
op deze dag, waarop ik voor het eerst 
een uitgever gevonden had voor mijn 
roman. 

Ik had Marion vanmorgen er al over 
opgebeld. Toen was ze zo echt enthow
siast. En nu ineens, die reactie. Het was 
eenvoudig onbegrijpelijk. Ik in zo'n da~ 
verende bui, en zij een en al gelijkmatig~ 
heid. 

Bij de gedachte 'aan het 'onderhoud, dat 
ik 11Wrgen met mijn uitgever zou heb-
ben, rende ik als een dolleman achter 
Peter aan. De voorlopige besprekingen 

waren al gevoerd. Morgen zou ik hem 
het manuscl'ipt overhandigen, dat als een 
trots bezit, netjes door Marion rf,#gpt, op 
mijn bureau lag. · · 

Marian's wenk aan tafel te gaan, maak~ 
te aan mijn overpeinzingen en aan de 
stoeipartij met Peter een plotseling einde. 

De maaltijd was lekker, zoals gewoon~ 
lijk, maar hij verliep merkbaar stiller dan 
anders. Mijn gesprekken met Marion 
raakten steeds op een dood spoor, zodat 
ik ten einde raad maar besloot te zwijgen. 

Na het eten stak ik een pijp op en 
nam in afwachting van Marian's komst, 
die Peter naar bed bracht, een boek ter 
hand, waarin ik weldra geheel en al was 
verdiept. Ik zal misschien een dertig blad~ 
zijden hebben gelezen, toen Marion in~ 
eens langs me heen liep en een brief 
voor mijn neus hield. 

[ Ons kort verhaal 

"0 ja. Dat vergat ik je nog te zeggen," 
zei ze bedeesd. "Een brief van "LancJ... 
lust'', dat blad waarin je de laatste tijd 
veel schrijft. Hij werd vanmidda.p door 
een jongen gebracht. Hij zei, dat er haast 
bij WBS," • 

Vreemde reactie van Marion. Anders 
was ze zo enthousiast als het mijn wet'k 
betrof en nu liep ze meteen weer weg. 

"Nou," zei ik een beetje geërgerd. 
"Stel je er geen belang in te weten, wat 
er in staat?" 

,.Ja, ik kom zo," zei Marion en ver~ 
dween meteen in de keuken. 

Gejaagd scheurde ik de enveloppe 
open. Vlug las ik de keurig getypte zin~ 
nen. Verzoek van de hoofdredactie om 
een kort verhaal Gebrek aan 
kopij Beslist de volgende morgen 
klaar zijn . Rekenden er vast op 

Als een kwajongen rende t1k de keuken 
in. 

.. Marion!" juichte ik, .. lees eens! Een 
Toort verhaal op bevel! Dat is me nog 
nooit gebeurd. Hoe vind je 't?l" 

Gelukkig! 'Mar ion kon warempel. nog 
glimlachen. 

"Geweldig.'' zei ze. ,.Je hebt de laatste 
tijd wel succes." 

..En of!" pochte ik. ..Dat is nog eens 
wat anders. dan netjes afwachten. of ze 
eindelijk eens wat van je wülen opnemen. 
Nu vrágen ze er om. Ben je niet een heel 
klein beetje trots op mer· . 

Mar ion bevestigde mijn vraag met 
"malle jongen!" En ik schoof meteen ach~ 
ter mijn bureau. Het briefje gaf me een 
gevoel van zelfverzekerdheid en ik be~ 
dacht opeens hoe een groot mens som& 
even spontaan gelukkig kan zijn als een 
kind. 

Maar mijn enthousiasme bekoelde toch 
enigszins, toen ik er aan dacht, dat de 
kopij de volgende morgen al klaar moe&t 
zijn. Het was natuurlijk buitengewoon 
vererend, maar waar moest ik zo gauw 
de stof voor een verhaal vandaan halen? 
Marion was inmiddels in de kamer komen 
zitten en ik zag dat zl met mijn sokken 
bezig was. 

• .'t Is verdraaid lastig," zet ik. "Waar 
moet ik nu zo gauw over schrijven? Het 
moet morgen af zijn. Weet jij niet iets 
geschikts?" 

Marion ·wist het niet. En daar bleef 
het bij. Ik was dus helemaal op mezelf 
aangewezen. Ik dacht aan een schriJver. 
waarvan ik eens had gelezen, dat hij om 
inspiratie te krijgen, onder de tafel ging 
liggen en terwijl hij langs de poten om
hoog keek, ineens m'euwe ideeën zag. 
Maar aangezien het weinig origineel was 
hem in dit opzicht na te volgen en Marion 
me voor stapelgek zou verklaren. besloot 
ik maar wat door de kamer te gaan ijs~ 
beren. 

Steeds zag ik weer het . bedrukte ge~ 
zicht van Marion. Nu hield ik het niet 
langer meer uit. Ik rende op 'haar toe en 
nam haar hoofd tussen mijn handen. 

"En nu zèg je wat er aan de hand i•. 
Wat heb je nu eigenlijk?" 

"Och jongen, niets," ontweek Marion, 
terwijl ze haar ogen neersloeg. 

"Ben jij dan niet blij met dat succes 
van m'n roman?" vroeg ik opgetogen. 

"Natuurlijk jongen, ik ben er minstens 
zo gelukkig mee als jij." 

,,En waarom lach je dan niet?" 
"Omdat ik niet lachen kan." 
"Kun je me dan ook niet aan een idee 

voor een goed verhaal helpen?'' vroeg ik 
ten einde raad. "Je weet, het moet persé 
morgen klaar zijn." 

Toen zag ik Marian's lippen beven. 
.Jk · weet wel iets," zei ze, "maar je 

moet me beloven niet kwaad te worden." 
• .Dat beloof ik," zei ik, terwijl ik ern

stig in haar vochtige ogen keek. 
"Vertel me nu dan maar gauw waar 

het over gaat." 
.. Het gaat ...... het gaat ...... over Pe~ 

~ter. Hij speelde vanmorgen op straat .... .. 
postbode ...... met jouw man!Nicript ...... r 

PH. MEBRTS. 



Algemene V er gadering 

WELKOM 

Nu de J.O.V.D. dit jaar haar tweede 
jaarlijkse Algemene Vergadering be
legt in Amsterdam, roepen wij de af
gevaardigden en leden een hartelijk 
welkom toe in onze stad. 
Het verbeugt het Bestuur van de Af
deling Amsterdam zeer, dat het 
Hoofdbestuur de keuze op deze stad 
heeft doen vallen; het is voor ons een 
bewijs, dat genoemd Hoofdbestuur, 
in onze, als gastvrouw optredende, 
afdeling, vertrouwen bezit. 
Uit alle delen des lands zult U als 
afgevaardigden en leden van de J.O. 
V.D. naar Amsterdam komen en het 
Gouden Hoofd bevolken; oude vriend
schapsbanden zullen worden verste
vigd en, naar wij hopen, nieuwe en 
nuttige contacten worden gelegd. 
Natuurlijk komt U niet alleen om 
hard te werken, maar ook om er 
een gezellige dag van te maken. Am
sterdam biedt naar ons voorkomt 
daartoe ruimschoots de gelegenheid. 
Mag deze vergadéring ertoe bijpra
gen de zich reeds vormende traditie 
in de J.O.V.D. te versterken. 
Wij heten alle J.O.V.D.-ers van harte 
welkom in Amsterdam en wij hopen, 
dat, èn de beraadslagingen èn onze 
stad U mogen brengen, wat U van 
de 19e November verwacht. 
Moge het een goede vèrgadering zijn! 

L. D. OOSTERVELD, 
voorzitter J.O.V.D. 
Afdeling Amsterdam. 

Centrale kader .. 
Na het zomerrecès kwam op 5 No
vember het Centrale Kader der J.O. 
V.D. opnieuw bijeen, ditmaal in Bus
sum. De ochtendvergadering, reeds 
beginnende om 11 uur, werd gewijd 
aan een bespreking van diverse huis
houdelijke punten. Besloten werd de 
boekenlijst over het Liberalisme nog 
zoveel mogelijk uit te breiden. Te
vens moet er naar worden gestreefd, 
de vragenlijsten over de te behan
delen onderwerpen ·eerder te doen 
verschijnen. Voorzitter en secretaris 
van het Kader weten dus hiermee 
hoe hun vrije tijd besteed kan wor-
den. ' 
Het is geen . sinecure om dergelijke 
vragenlijsten juist en volledig samen 
te stellen. De medewerking der af
delingen zal echter nog meer moeten 
worden ingesc~akeld, wil men ko
men tot een werkelijk afgerond ge
heel. Want de opzet van het Kader 
is toch om het besprokene naar de 
afdelingen te doen doordringen en 
om omgekeerd datgene wat in de af
delingen leeft en besproken is, in het 
Kader aan een nader onderzoek te 
onderwerpen. Eerst door deze wis
selwerking zal er voor de gehele 
J.O.V.D. profijt zijn te trekken uit de 
werkzaamheden van het Kader. 
Na de lunch werd door de heer 
Stempher, hoofdredacteur van "De 
Driemaster" een vlotte en boeiende 
inleiding gehouden over Socialisme. 
Eerst werd een historisch overzicht 
gegeven van de verschillende soor
ten socialisme, waarna werd bekeken 
wat het socialisme betekent voor onze 
tijd. Dit voerde ons naar enige pun
ten van practische politiek, wat ook 
in de levendige gedachtenwisseling 
na de inleiding tot uiting kwam. Na
tuurlijk werden Liberalisme en So-
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dalisme met elkaar geconfronteerd 
op dit terrein van practische politiek. 
Maar juist daardoor wordt het mo
gelijk om voor het Liberalisme de 
theoretische richtlijnen op te stellen. 
Op de volgende samenkomst zal wor
den gesproken over ;,de ethische ach
tergronden van het liberalisme". 

G. V. s. 

Wij lazen 
Vorige week werd ons land een 

nieuwe zich · noemende "uiterst 
rechtse vereniging" onder de naam 
"Nederlandse Concentratie" rijker. 
In een oprichtingsvergadering, die de 
nieuwbakken organisatie te Utrecht 
hield, betoogde men met klem, dat 
men niet fascil;;tisch was. 'Integendeel, 
men verklaarde "zelfs" tegen het 
fascisme te zijn gekant. Wij vragen 
ons evenwel af, waarom met nadruk 
moest worden verkl'aard, dat men 

. niet tot de fascisten wenste te wor
den gerekend. Immers, indien men 
daarvan zo overtuigd is, behoeft men 
zich toch niet van tevoren te veront
schuldigen. Men schrok blijkbaar 
van 9-e eigen woorden, waaruit men 
o.m. kon vernemen, dat "Nederland 
geen fut meer heeft", "men zich kant 
tegen de West-Europese Federatie", 
"men niet bereid is de zelfstandig
heid te verkopen tegen een bord lin
zensoep", ,de groot-Nederlandse ge
dachte wordt voorgestaan" en der
gelijk fraais meer. Voorts werd pre
sident Truman nog als "smiling 
Harry" betiteld. Deze groep wil niet 
fascistisch zijn, noch een nieuwe po
litieke beweging vormen. Wat men 
dan wel wil? Kankeren, platweg 
kankeren ,op een ni:veau, dat zich 
beneden elk peil beweegt. Waarlijk, 
ons volk heeft aan dergelijke "con
centraties geen behoefte. De heren 
deden dan ook beter hun tijd en 
activiteit niet te vermorsen, doch 
deze in dienst te stellen van betere 
en belangrijker dingen. Aan ongemo
tiveerde, afbrekende critiek hebben 
wij waarlijk - zeker niet in deze 
ernstige tijden - niet de minste be

hoefte. 

("Vrijheid en Democratie" - 11 Nov.) 

Dubbel 
Ieder mens kent wel een periode 
waarin vele dingen tegelijk op hem 

Deze oudere 
las vanmorgen bij het ontbijt (met deze zoveelste dag van uitputting en 
zachtgekookt eitje en toast) in het ellende hun magen te vullen. 

weekblad van een ons nastaande ver- Och, dat eiland ligt gans aan de an
eniging de rubriek "deze jongere". dere zijde van onze aardbol en waar
Hierin schrijft A. D. Olescens met om zou~en wij ons druk maken over 
verve over de aangename dingen des "kleine" gebeurtenissen, die wij "toch 
levens in een grote stad. niet kunnen veranderen". Onze ver
Uit alles kan men proeven, dat de gadering moet verder; na de lunch 
schrijver zijn gedachten laat dwa- wacht de inleider reeds met ongeduld 
len door de nauwe straatjes en brede op het-moment waarop hij zijn eau
buitenwijken, de petieterige eethuis- serie over actuele sociale problemen 
jes en de een-welvoorziene-dis-ser- kan beginnen. Gommissie-vergade
verende restaurants, de night-spots ringen, plenaire zitting rondvraag en 
met jazzbands en studentenkamers- sluiting, het volgt alles snel op el
met-kapotte-radio van die prachtige kaar. 

stad aan het IJ. Amsterdam! Na de laatste hamerslag door de 
Een stad ook, waar men zich de nek voorzitter zullen de J.O.V.D.-ers uit
breekt over het dozijn stadhuis-plan- zwermen in die grote stad, die zich 
nen en waar de grote dagbladen zich inmiddels in avondtoilet heeft ge
bezig houden met het vonnis van een stoken. We zullen er enige kunnen 
onafhankelijke rechter tegen die be- aantreffen in zo'n intiem snoephuisje 
langrijke scheepvaartmaatschappij, of bij de Chinees, anderen bij de ne
die K.P.M. heet. .. gerl:)and in "Casablanca". Misschien 
In deze stad, een waarlijke hoofd- zijn er een paar die een uurtje gaan 
stad, komen de J.O.V.D.-leden uit zoetbrengen in de Cineac, waar , de 
alle delen van het land op 19 Novem- wereld in luttele minuten aan ons 
ber tezamen om er de lange agenda voorbijtrekt. Op het journaal zullen 
van de Jaarlijkse Algemene Verga- zij dan dat troepenschip kunnen aan
dering af te werken en weg te dis- schouwen, dat inmiddels het eind
cussiëren. Wij zullen luisteren naar doel van zijn lugubere reis nadert. 
de openingsspeech van de voorzitter En al heeft de eiland-bevolking nu 
en naar de jaarverslagen van secre- zojuist de beschikking gekregen over 
taris en penningmeester. Hopenlijk één aandeel in die grote K.P.M., de 
brengen zij ons geen al te droge stof. angst zal kinderen en vrouwen naar 
En mocht dat wel het geval zijn, de keel kruipen, en de mannen zul
dan is daar de ober van "Het Gou- len zich ten strijde gorden om dat 
den Hoofd", die met vreugde alle be- schip te weerstaan. 
stellingen van koele en warme dran- Gezamenlijk vechten zij voor hun 
ken naar boven zal torsen, zodat U recht, dat door de wereld niet ge
uw verveling met enkele ferme slok- zien wil worden; waarom zij het 
ken kunt wegspoelen. Terzelfder tijd Recht zelf in handen hebben geno
zal ergens ver weg een schip van men. Daarvoor lijden zij, strijden zij, 
bovengenoemde maatschappij, of van streven zij, dat éne aandeeltje ten 
een andere, troepen en munitie ver- spijt. En wéét dan dat het giro-num
vaeren naar een klein eiland. En mer is 426. 
wanneer wij ons gezamenlijk om de En doé er wat aan! 
koffiemaaltijd scharen er ons tegoed Deze laatste twee zinnen zijn cnver
doen aan allerlei lekkers, zullen de anderd gegapt van A. D. Olescens. 
bewoners van dat eiland om zich Dat is plagiaat. Maar een plagiaat 
heen zien en niet weten waarmee op dat van hárte wordt gepleegd. 

J.O.V.D. hecht te doen blijven. Het 
Centrale Kader b.v. zal je als secre
taris nog niet willen missen en in 
Leiden kan de J.O.V.D. een steun-

Feest in Dordrecht 

schijnen af te stormen. Zo moet het · pilaar goed gebruiken. 

Op Zaterdag 16 Deoomber houdt de 
J.O.V.D. Afdeling Dordrecht een 
grote Propaganda-Feestavond in de 
groene zaal van gebouw Americain.. 
Aanvang 20 uur. 

thans ook zijn bij de voormalige 

voorzitter van de afdeling J!mster
dam. Zagen wij hem maar korte tijd 
geleden op zijn verlovingsfuif, enige 
weken geleden was hij zo gelukkig 
de hand te leggen op een woonruimte 
te Leiden. Dat hield in dat het huwe
lijksbootje onder stoom kon worden 
gebracht en dat, gezien de reis van 
dit bootje, het voorzitterschap van de 
afdeling Amsterdam niet gecontinu
eerd kon worden. De afdeling wilde 
de verdiensten van de voorzitter in 
het afgelopen jaar echter gaarne tot 
uitdrukking brengen en zo werd voor 

de eerste maal in de geschiedenis der 
J.O.V.D. iemand tot lid van verdien
ste benoemd. Hans van Raalte, onze 
felicitaties met deze promotie. Wij 
hopen zeer, dat deze benoeming er 
toe mag bijdragen, de banden met de 

Wij weten echter ook, dat deze be
noeming voor jou natuurlijk in het 
niet zinkt in vergelijking met de ge
beurtenis op 21 November. Dan gaat 
het huwelijksbootje varen! Hoofdbe
stuur, redactie, afdeling Amsterdam 
en de hele J.O.V.D. feliciteren Hetty 
en jou van harte met jullie huwelijk 
en wij 'l"ensen jullie veel geluk en 
voorspoed. 

21 November trouwen 

HETTY R. HEIMANSEN 

en 

Ir. HANS J. VAN RAALTE 

Bussum, Meentweg 75 

Amsterdam, Parnassusweg 10 
Toek. adres: J. de Wittstr. 26, Leiden. 

Wij zouden het zeer op prijs stellen 
indien zoveel mogelijk leden van an
dere afdelingen en ook belangstel
lenden op deze avond aanwezig zijn .. 
Het ligt in onze bedoeling ook de 
afdelingen. van de V.V.D. in de Cen-· 
trale Dordrecht uit te nodigen, zodat 
jong en oud op deze avond ve~~d 
zullellj zijn. 
Er zal een kort propagandawoord ge
sproken worden, zowel door iemand 
van de J.O.V.D. als van de V.V.D. 
Verder is ons medewerking toege
zegd van een goochelaar. Na afloop 
volgt een gezellig bal tot 1 uur. 
Wij verzoeken allen, dus zowel jon
geren en ouderen die deze avond wil
len bijwonen dit vóór 5 December te 
berichten aan Mej. F. Bos, Wolwe
versbaven 4, Dordrecht. 
Teve!n:s vermelden of voor logies ,ge
zorgd moet worden. 

Bestuur Afdeling Dordrecht. 
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Onze ].0. V.D.-delegatie op bezoek bij de 

~,Internationale Tagung Junger Liberaler" 
Interessante en leerrijke week te Neuss-Uedesheim 

Het kostte betrekkelijk veel 
moeite de Nederlandse delegatie 
samen te stellen, welke dt:1 J.O. 
V.D. in Neuss-Uedeshe·im op een 
internationale conferentie voor 
Jonge Liberalen (1-8 Sept. 1950), 
georganiseerd door de Duitse 
Jung Dernokraten (D.J.D;), zou 
vertegenwoordigen. Er bleek nog 
te veel ressentiment te zitten, 
maar tenslotte bleken er toch vijf 
J.O.V.D.-ers bereid te zijn om te 
gaan. Het is nu eenmaal nodig 
om te onderzoeken, of er punten 
zijn, waarop een begin van samen
werking kan worden gevestigd. 

De delegatie werd als volgt samen
gesteld: Drs. J. G. Th. Linssen, Am
sterdam, voorz. J.O.V.D.; M. J. H. 
Hendriks, 's-Gravenhage; J. K. van 
Dingstee, Amsterdam; G. Theuwkens, 
Amsterdam; Mej. A. Meijer, Amster
dam. 
Reeds bij de grens (Kaldenkirchen) 
bleek dat we ons moesten instellen 
op m~eilijke momenten. Onze delega
tie werd afgehaald door een lid van 
de D.J.D. Spoedig waren wij in een 
druk gesprek gewikkeld, hoewel on
zerzijds met enige reserve. Van Duitse 
zijde hoorden wij veel belangwekkends 
over de na-oorlogse' problemen in 
Duitsland, zoals de politieke situatie, 
denazificatie enz. Toch is het dan 
moeilijk te verwerken, als men zo en 
passent te horen krijgt: 
Ich war auch im Jahre '40-'41 in 

Holland, in Leeuwarden". Onze ge
dachten gingen terug naar de jaren 
van onmenselijk veel leed, welke nog 
zo vers in het geheugen liggen. Dit 
gaf ons een bedrukt gevoel, waaraan 
we ons de eerste dagen niet gemak
kelijk konden ontworstelen. 

Aangekomen in de Jeugdherberg te 
Uedesheim, aardig gelegen in de on-
middellijke nabijheid van de Rijn, wer
den we direct door diverse mensen 
omringd, die ons vragen stelden, over 
somtijds nogal pijnlijke onderwerpen 
(o.a. de annexatie). Wij bepaalden 
ons toen tot een oppervlakkige be
antwoording van al deze 1 vragen. 
Later in de zgn. "Diskussionen" moes
ten we hier wel dieper op ingaan. Het 
bleek dus nodig, om onze gezamen
lijke houding te bepalen, temeer daar 
we naar onze mening een gesprektoon 
bemerkten, welke ons niet aange
naam was. De delegatie besloot om 
geen blad voor de mond te nemen, 
doch alles op vriendelijke wijze naar 
voren te brengen. 
De eerste discussie droeg een inlei
dend karakter over de organisatie 
van jong-liberalen in de verschillende 
landen. Deze bespreking gaf uiteraard 
nog weinig stof tot debatten. Deze 
kmamen pas los, toen een lid van de 
Landdag van Nordrhein-Westphalen 
een inleiding hield over de economi
sche problemen van Duitsland, waar
in hij vooral de nadruk legde op de 
Europa-gedachte, welke zoals we 
steeds weer bemerkten, in Duitsland 
zeer sterk ontwikkeld is. De toon van 
het debat werd verscherpt toen de 
spreker in zijn betoog de opmerking 
lanceerde, dat de Duitsers aan het 
Oostfront niet hadden gevochten als 
Hitler's soldaten, maar als Duitse sol
daten. Hierover werd eerst van En
gelse r:ijde een opmerking gemaakt, 
waarop van Nederlandse zijde scherp 
naar voren werd gebracht, dat deze 
voorstelling wel geheel fout was om
dat hiermee min of meer achteloos 
werd beweerd, dat Duitsland als eer-

ste land het .gevaar uit het Oosten 
onderkende en er zich tegen verde
digde, terwijl immers in waarheid 
Hitier dit gevaar niet voldoende had 
ingezien, omdat hij anders in 1939 de 
oorlog tegen Polen, Frankrijk en En
geland , zijn mogelijke bondgenoten 
tegen Sovjet-Rusland, niet was be
gonnen. 
Kortom, deze zinsnede leidde tot vrij 
heftige opmerkingen en debatten van 
Engelse en Nederlandse zijde. Opmer
kelijk was, dat dit de Duitsers enigs
zins deed schrikken; en in de later 
volgende persoonlijke gesprekken, 
waarin de schuldvraag geregeld naar 
voren kwam, hebben wij onze mening 
scherp kunnen. formuleren en ons on
behagen over dergelijke opmerkingen 
van Duitse zijde duidelijk naar voren 
kunnen brengen, zonder dat dit leidde 
tot een gespannen verhouding. 

• 
G~lukkig troffen wij, vooral onder 

de ouderen er velen aan, die volko
men gemeend, toegaven dat Duits
land de volle schuld droeg van de 
afgelopen oorlog. Deze waren het 
ook, ·die toegaven dat het ,.Strich 
Drunter" niet van Duitse zijde kon 
komen, maar dat integendeel deze 
streep onder de gebeurtenissen van 
de afgelopen oorlog door de geallieer
den gezet moest worden. Voor dP 
Duitse jongeren was het daarentegen 
veel moeilijker om tot deze erkenning 
te komen, doordrenkt als ze zijn van 
de Nazi-opvattingen ten gevolge van 
hun H.J.- en B.D.M.-opvoeding. 
In de volgende dagen konden wij op 
een tocht door het Ruhrgebied, waar
bij verschillende industrieën en een 
kolenmijn werden bezocht, de econo
mische en sociale toestanden in 
Duitsland nader bestuderen. In de 
grote bedrijven werd veel gedaan om 
het lot der arbeiders te verbeteren. 
Door de directies dezer bedrijven werd 
echter niet verheeld, dat globaal ge
nomen op sociaal terrein nog veel ar
beid is te verzetten. 
Op economisch .gebied komt sterk 
naar voren de scheiding van Oost
Duitsland, de landbouwschuur van 
Duitsland, waardoor van West-Duits
land, waar het voornaamste Duitse 
industriegebied ligt, een grotere in
spanning wordt gevergd om door ex
port de voedselinvoer te dekken. Om 
nu de concurrentie met het buiten
land vol te kunnen houden, zijn de 
lonen noodgedwongen laag. Weinig 
heil zag men over het algemeen in 
het verhogen der credieten, daar men 
hiervan een te grote inflatoire uit
werking verwachtte. Volgens de Duit
se economen moet men de oplossing 
voor de interne economische moeilijk
heden, niet alleen in West-Duitsland 
maar ook in de andere West-Europese 
landen, zoeken in een ver doorgevoer
de economische integratie van West
Europa, waarbij een einde kan worden 
gemaakt aan de internationale be
talingsmoeilijkheden. 

Zeer merkwaardig was de opvat
ting over het herbewapeningspro
bleem. Van Duitse democratische zij
de voelt men hiervoor vrij weinig, 
omdat men hiervan repercussies ver
wacht van Oost-Duitse enSovjetzijde. 
Men moet West-Duitsland op zo'n 
hoog economisch en sociaal peil weten 
te brengen, dat het in·West-Duitsland 
beter is dan in het Oostelijke gebied, 
en dan zal men gaan streve~ naar 
aansluiting bij het Westen. Van Duit
se zijde verwachtte men trouwens 
weinig animo om in een burgeroorlog 

te worden gewikkeld. Tegen deze op
vattingen werd van onze zijde sterk 
geopponeerd, vooral toen de défaitis
tische opvatting naar voren werd ge
bracht, dat men zich in dat geval 
maar moest overgeven. Het antwoord 
hierop luidde, dat men dit eigenlijk 
niet verwachtte, omdat men, min of 
meer kinderlijk geredeneerd in onze 
ogen, ervan uitging, dat, zodra de 
Russen zich zouden terugtrekken uit 
de Oostelijke Zóne, het merendeel der 
Oost-Duitsers, die anti-communistisch 
zijn getint, onmiddellijk de aanslui
ting bij het Westen zouden provoce
ren. 
Over de politieke partijen sprekend, 
wees men van Duitse zijde op het be
trekkelijk weinig succes, dat de K.P. 
D. (Kommunistische Partei Deutsch
land) heeft, ondanks de zeer ruime 
geldmiddelen, de goede organisatie en 
de mooie partijgebouwen. De grootste 
partij, de C.D.U. (Christlich Demo
kratische Union), welke haar leden 
haalt uit de 24 millioen Evangelisch
Luthersen en de 20 millioen Rooms
Katholieken, die in Duitsland wonen, 
heeft te kampen met de interne span
ningen tussen de rechter en linker
vleugel, waardoor de politieke lijn 
dezer partij weinig duidelijk is. De 
Sozial Demokratische Partei (S.D.P.) 
is zeer actief, maar de leider, dr. 
Karl Schumacher, is door zijn dicta
toriale tendenzen weinig geliefd. De 
derde Duitse partij, de Freie Demo
kratische Partei (te vergelijken met 
de V.V.D. hier te lande), is samen
gesteld uit een hard werkende groep 
politici, die geleid door democratische 
beginselen voor hun land een betere 
toekomst trachten op te bouwen. Op-

- vallend was, dat de jongere ·politici 
in deze partij over het algemeen de 
daden der oudere politici met. enige 
zorg becritiseerden; omdat zij be
vreesd zijn, dat de ouderen in prin
cipe te veel in de richting van de 
zo zwakke en zo noodlottig voor 
Duitsland gebleken Weimar- repu
bliek streven. 

Van jongere zijde kwam ook de 
vraag naar voren: ,.Wat moeten 
wij doen, opdat wij, Duitsers, we
derom enig vertrouwen van het 
buitenland kunnen krijgen? Het 
is voor ons zo ontmoedigend om 
met onze kleine groep te vech
ten voor een democratisch Duits
land, als wij ons niet gesteund 
weten door de gelijkgetinte jon
geren in . het buitenland. Hoe 
meer wij het gevoel hebben, dat 
het J:>uitenland niet achter ons 
staat. des te groter is het ge
vaar, dat de jonge Duitser in 
zijn wanhoop om meer houvast 
te krijgen zich zal wenden tot een 
nieuw idool. 
Laat men dit gevaar ook vooral 
daarom niet onderschatten, om
dat de meesten onder ons nog zo 
weinig werkelijke democratische 
gedachten hebben tengevolge van 
het funeste Nazi-opvoedings
systeem. 

In de Jongerenorganisatie van de F. 
D.P., de Deutsche Jung Demokraten, 
waarbij we dus te gast waren, wordt 
eveneens hard gewerkt. Door maan
delijkse bijeenkomsten, sport- en cul
turele-vergaderingen en opleidings
cursussen voor kaderleden tracht men 
de jongeren politiek mobiel te maken. 

0 nze indrukken over deze reis sa
menvattend, kunnen we de· volgende 
conclusies maken, (welke slechts een 

beperkte strekking kunnen hebben). 
Hoe was de situatie voor qe Duitse 
jeugd na afloop van de oo~log? De 
jongeren, opgevoed in een systeem 
van dwang en dictatuur, kregen nu 
vrijheid en democratie. Maar het gro
te probleem was, dat ze niet wisten, 
wat deze voor hen nieuwe begrippen 
inhielden. -Hier ontstond in eerste 
aanleg een vacuum. Gelukkig waren 
er nogal wat ouderen, die hier enorm 
veel werk hebben verzet en ook nog 
verzetten om de jongeren in te lei
den in de sfeer van vrijheid en demo
cratie. Of deze erin zullen slagen om 
het begrip democratie tot e·en werke
lijk levend begrip te maken, is nu nog 
niet te zeggen. De jeugd, welke hier 
in zeer sterke mate een afkeer van 
politiek heeft gekregen (een overi
gens bijna algemeen verschijnsel), le
vende temidden van ruïnes, voelt er 
b.v. zeer weinig voor om daadwerke
lijk haar vrijheid te verdedigen tegen 
een nieuwe dictatuur, welke van an
derè zijde dreigt. Zij ziet haar demo
cratie nog te veel als geschapen door 
haar overwinnaars en voelt zich als 
een speelbal van de grote mogend
heden. Haar afkeer van alles, wat met 
politiek te maken heeft, is daarom 
zeer begrijpelijk. 
Een lid der Engelse delegatie zei eens 
tegen ons: "1 think the Germans still 
play with polities". Duidelijker kan 
het haast niet geschetst worden. De
mocratie betekent in werkelijkheid 
nog zeer weinig voor velen van hen. 
Veelvuldig contact en wederzijds be
grip zou veel goeds kunnen doen. Dit 
zal echter een langdurige arbeid zijn, 
waarbij teleurstellingen niet verme
den zullen kunnen worden. Toch is 
het hoopvol, dat zovele Duitse jonge
ren, die hun politieke apathie hebben 
kunnen overwinnen, een groot ver
langen naar meer ke1;1nis, vooral over 
buitenlandse toestanden, hebben. On
der de Duitse Jongdemocraten welke 
wij in het kamp ontmootten, waren 
er verschillende, op wie voor een de
mocratische toekomst van Duitsland 
kan worden gebouwd, en wie wij onze 
steun niet mogen onthouden. 
Tenslotte willen wij niet nalaten een 
woord van lof te uiten voor de voor
treffelijke organisatie van deze con
ferentie, waarbij het begrip "over
organisatie" geheel ontbrak en ons 
de mogelijklteid werd geboden om in 
ruime mate kennis te nemen van de 
Duitse problemen, terwijl onze open
hartigheid omtrent deze problemen en 
de verhouding buitenland-Duitstand 
zeer op prijs werd gesteld. 
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DE DRIEMASTER 

Een interessante les uit Australië 
Wat W~J er wel en niet van kunnen overnemen 

Het staatkundig beginsel is de 
sleutel tot de verklaring van de 
staatkundige daad. Die daden 
kunnen wij, jongeren, aan de par
tijen overlaten. Wie politieke da
uen wil verrichten, trede toe tot 
een partij! Een organisatie als 
dé J.O.V.D. is niet bedoeld als in
strument om invloed op de staat
kunde uit te oefenen. Zij wil wel 
de politiek ontwakende jeugd de 
gelegenheid verschaffen zich enig 
politiek inzicht te verwerven", 
schreef een onzer redacteuren in 
het Juli-nummer van de Driemas
ter in zijn inleiding tot zijn arti
kel "De theoretische kern van 
rood Nederland". 

Wij halen de bovenstaande woorden 
aan, omdat zij in het kort duidelijk 
het karakter van de J.O.V.D. tekenen 
en ook omdat zij aanleiding kunnen 
-zijn om in een verloren ogenblik eens 
terug te grijpen naar oude nummers 
van De Driemaster, hetgeen een aan
_genaam en nuttig en leerzaam tijd
verdrijf zal opleveren. 

tijen daar een zo grote aanhang kre
gen, dat zij 75 zetels in het parlen;ent 
van !123 zetels totaal konden gaan 
bezetten. De Labour Partij kreeg 44 
zetels. 
De overwinning op de socialisten in 
Australië is niet met stilzitten en dui
mendraaien bereikt. Daarvoor is een 
duchtige strijd gestreden, een eerlijke, 
wettige en democratische strijd vooral 
ii-J. de vorm van het gesproken woord. 
De centrale figuur en leider in deze 
strijd was de huidige eerste minister, 
Robert Gordon Menzies, die betrek
kelijk eenzaam en alleen acht maan
den voor de verkiezingen een agres
sieve verkiezingscampagne door zijn 
land begon, maar al spoedig de steun 
van de Australische vrouwen en wat 
later van de Australische jeugd on
dervond. 

Je kunt het socialisme niet ver
slaan door de dingen beter en ver
standiger te doen dan de socialisten", 

zei Menzies. "Je moet het socialisme 
rechtstreeks bestrijden en niet pro
beren om het met compromissen te 
verzwakken". Menzies viel krachtig 
het socialisatie~program van de La
bour-partij aan en de morele en eco
nomische kosten van de verwerkelij
king daarvan. 
De jeugd, waaronder het niet zo lang 
geleden 'nog "mode" was geweest om 
links te zijn, toonde, dat zij geloof had 
in het oude beginsel, dat regeringen 
de dienaren van het volk zijn, toonde, 
dat zij geen vertrouwen had in een 
socialistische staat, waarin de indi
vidu onderworpen is aan het ambte
narendom van de regering. De jeugd 
van Australië deed zoals Menzies en 
ging naar de Labour "broeinesten". 
Zij sprak daar met vuur en verve en 
met grote overtuiging over de liberale 
beginselen en over het program van 
de liberale partij. Dat het aandeel van 
de Australische jeugd, georganiseerd 
in de Jeugdclubs van de Liberale 
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Partij en in de Y oung Liberals' 
League, in de verkiezingsstrijd be
langrijk is geweest, werd algemeen 
erkend. 
De Australische liberale jongeren 
hebben actief deelgenomen aan een 
verkiezingsstrijd, iets wat de J.O.V.D. 
volgens haar reglementen niet onder 
haar doeleinden rekent. De verkie
zingscampagne van deze jongeren is 
dan ook niet genoemd om de J.O.V. 
D.-ers aan te moedigen tot een der
gelijk handelen bij komende verkie
zingen in Nederland, maar wel om in 
een ander opzicht ten voorbeeld te 
zijn. 
De Australische jonge liberalen toon
den zich zeer positief, vooral in hun 
houding ten aanzien van het socia~ 

lisme. Een dergelijke positieve hou
ding zou ook de J.O.V.D. sieren. Ook 
zonder mee te spelen in het politieke 
tournooi kan de J.O.V.D. op positieve 
wijze haar beginselen uitdragen en 
enthousiasme tonen. Het is zeer nood
zakelijk, dat de J.O.V.D. in haar ge
heel en iedere J.O.V.D.-er persoonlijk 
dit doet, want eerst dan zullen meer. 
jongeren van nu, die de burgers van 
straks zijn, bewust en met verant
woordelijkheid hun stem uitbrengen 
bij verkiezingen. 

AMMY DE MUYNCK. 

Het gaat thans in hoofdzaak om het 
karakter van onze J.O.V.D. evenwel, 
want dit karakter verschilt met dat 
van andere politieke jongeren-orga
-nisaties. De zuster-organisaties van 
de J.O.V.D. in Nederland zijn alle 
verbonden aan de diverse politieke 
partijen, organisatorisch, financieel 
en ideologisch. Ook in het buitenland 
komt deze figuur voor. Daar is de 
verbondenheid met de politieke partij 
soms zo innig, dat de jongeren zelf 
politieke activiteit op.tplooien om de 
-uitkomst van verkiezingen te beïn
vloeden. De vrijheid-minnende J.O.V. 
D-er kan zich dit geval missehien 
alleen voorstellen bij socialisten en 
confessionelen, maar het ten strijde 
trekken door jongeren om een stem
bus-overwinning te bewerkstelligen 
is ook in de liberale wereld voorge
vallen. Australië geeft daarvan een 
-voorbeeld. 

Moeilijkheden in de Benelux 

Australië is een ver land en de li
berale overwinning bij de parlements
Verkiezingen van December 1949 een 
-zo oudbakken krantennieuwtje, dat er 
misschien weinig schijnt aan te voe
ren om een terugzien op dit gebeu
ren te rechtvaardigen. Doch, voor en 
bij de Australische verkiezingen van 
eind 1949 zijn dingen gepresteerd en 
woorden gezegd, die de moeite van 
het overdenken alleszins waard zijn 
voor ons, die in West-Europa zien hoe 
het socialisme tracht zich steeds ver
der te vreten in het maatschappelijk 
leven. De belasting-politiek van de 
Nederlandse regering is socialistisch, 
want is zuiver gericht op egalisatie 
Van het bezit. 1n Engeland gaat de 
Labour Partij voort met de verwezen
lijking van haar program tot nationa
lisatie van de grote bedrijven. Een 
dergelijke aantasting van het parti
culier eigendom kan ook het onver
mijdelijke gevolg worden van de Ne
derlandse belasting-politiek, die er op 
uit is de particuliere bedrijven het 
leven onmogelijk te maken om zo die 
toestand te weeg te brengen, waarin 
ingrijpen door de .regering in de vorm 
Van nationalisatie gerechtvaardigd 
schijnt. 
De ondermijning van het vrije, parti
culiere bedrijf, van de vrije concur
rentie, waarbij tevens een ver door
gevoerde reglementering van het 
maatschappelijk leven optreedt, de 
politiek van het socialisme dus, is een 
gevaar voor de welvaart van een 
land. Na een Labour-bewind van acht 
jaren werd dit de Australiërs zo dui
delijk, dat de anti-socialistische par-

Enige punten van belang 
Onlangs heeft Mr. Dr. Jaspar, secre
taris-generaal der Benelux, te Heer
len aangekondigd, dat het verdrag 

betreffende de Economische Unie tus
sen België, Luxemburg en Nederland 
ongetwijfeld einde November zal wor
den ondertekend·en dan van kracht 
zal worden met ingang van 1 Jan. a.s. 

Hij zeide, dat het enige, wat nog rest
te, was de overbrugging van het ni
veauverschil tussen de Belgische en 
de Nederlandse landbouw. 

In Belgische kringen heeft dit ver
bazing en protest opgewekt. Van Ant
werpse zijde voert men een enorme 
actie om een oplossing te krijgen voor 
het probleem der waterwegen, t.w. 
het Antwerpen-Moerdijk-kanaal, de 
sluis te Terneuzen en de stop van Ter
naaijen tussen Maastricht en Luik. 
Dit probleem moet worden opgelost 
alvorens de Benelux tot stand komt, 
zo betoogt men. 

Ernstiger nog is het probleem van 
de lonen en de sociale lasten. Onder 
de titel: "Salaires et charges socia
les" publiceerde "Industrie", het 
maandblad van het Verbond der Bel
gische Industrieën, enkele belangrijke 

gegevens over dit probleem, dat niet 
alleen voor de totstandkoming van de 
Benelux, maar ook voor de totstand
koming ·van de economische integra
tie. van West-Europa, van belang is. 
Het artikel behandelt de ontwikke
ling van de lonen sedert 1938 in Bel
gië en in de omringende landen. Bel
gië heeft een industrie, welke zich 
vooral toelegt op de omvorming van 
productie. Daardoor is de invloed 
van de prijs der grondstoffen op de 
prijs der eindproducten van minder 
belang dan de prijs, welke moet wor

den betaald voor de arbeid. Overigens 
is ook in de prijzen der nationale 
grondstoffen, zoals de kolen en de 

energie, de prijs van de handarbeid 
het voornaamste bestanddeel. 
De internationale concurrentie, welke 
sterker is dan voor de oorlog, nu elk 
land naar nieuwe wegen zoekt voor 
zijn producten, maakt het belangwek
kend de lonen in België en in de om
ringende landen, en vooral de ontwik
keling hiervan sinds 1938 te bekijken. 
Het algemene gemiddelde arbeidsloon 
per uur (zonder de mijnwerkerslonen) 
in België en de nabuurlanden, ont
wekkelde zich als volgt: 

a. Zonder sociale lasten: 

B. Ned. Gr.B. Fr. D. 
1938 

1949-1950 

4.73 6.61 8.22 5.15 9.48 

18.82 12.- 18.67 10.86 14.36 

Index ('38 = roo) 398 182 227 211 151 

b. Met sociale lasten: 

1938 5.13 7.30 8.64 5.95 10.80 

1949-1950 23.36 15.- 20.02 15.20 17.28 

Index ('38 = 100) 455 205 232 256 160 

Bovenstaande betekent, dat de Bel
gische arbeider, die in 1938 de laagst 
beloonde was onder de arbeiders der 
vijf bovenstaande landen, thans het 
hoogste loon ontvangt. Is de invloed 
hiervan op de prijsvorming al groot, 
de sterke stij.ging der sociale lasten 
versterkt deze nog. 
Het verschil in loonshoogte in België 
en Nederland is te groot, ·dan dat 
zelfs de meest optimistische beschou
wer ook maar de verwachting kan 
uitspreken, dat de Economische Unie 
per 1 Januari a.s. werkelijk tot stand 
zal komen. 
Tot nu toe heb ik alleen het econo
misch aspect van de zaak bekeken, 
maar ook het sociale aspect is be
langrijk. De gegevep.s, betreffende de 

levenskosten kunnen een inzicht ge
ven in de ontwikkeling van de levens
standaard der boven beschouwde lan
den, met uitzondering van Duitsland, 
waarvan-geen gegevens bekend zijn. 
Hieronder volgt een overzicht van de 

levenskostenindex 1950 (basis: 1937= 

100) en van de loonindex 1949f50 (ba
sis: 1938 = 100), uitgedrukt in Bel
gische francs. 

Levenskosten-

index 

Loonindex 

B. 
373 

398 

Ned. 
189 

182 

Gr.B. 
176 

227 

Fr. 
367,8 

211 

Het blijkt, dat de lonen in België en 
Groot-Brittannië sneller zijn gestegen 
dan de levenskosten, althans voor de 

arbeiders, terwijl in Nederland, maar 
vooral in Frankrijk, de levenskosten 
sneller zijn gestegen dan de lonen. 
Hoewel het Duitse cijfer ontbreekt, is 
het niet te gewaagd om aan te nemen, 
dat de toestand daar ongeveer gelijk 
is aan die van Frankrijk. 
Er zal nog veel moeten worden ge

daan om een werkelijke Benelux, om 
maar niet te spreken, een economi
sche Europese Unie, tot stand te 
brengen. 

J. L. 

Australische uitspraak 
Tijdens de verkiezingscampagne voor
de parlementsverkiezingen in Australië 
in het vorige jaar, waarbij hij vooral 
de socialistische politiek aanviel, zei de 
liberaal Robert Gordon Menzies: "Iede
re uitbreiding van de macht van en de 
controle door de regering betekent 
minder vrijheid van keuze voor de 
burger. 
Regeringsactiviteiten zijn monopolis
tisch. Monopolies sluiten keuze uit. 
Geen keuze voor de producent, geen 
keuze voor de werknemer, geen keuze 
voor de klant. Het afschaffen van de 
keuze is de dood vari de vrijheid. En 
wat bereiken wij als wij de socialis
tische weg kiezen? Dan krijgen wij de 
totalitaire staat, de één enkele wedt
gever, de één enkele plannenmaker, de 
één enkele ·controleur. In die staat zal, 
zoals in de monstrueuze totalitaire sta
ten uit de geschiedenis. van, de 20ste 
eeuw, alle vrije 'keuze verdwenen zijn." 
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Afdelings-Nieuws 
AMERSFOORT. 

Alleen vakmensen. 

De afdeling heeft het seizoen ingezet 
met een :bijeenkomst en een filmvoor

stelling in "Amsvorde", op 9 No
vember. 
Het resultaat van deze avond was in 
de eerste plaats een bestuur, dat er 
als volgt uitziet: 

W. A. Dil, Voorzitter. 
Mew. A. de Vaal, Torenstraat 3 A, 

Secretaresse. 
D. J. Abercrombie, Penningmeester. 
G. Bronke. 
J. Engel. 
( betden voor de Propaganda.). 
N. v. d. Vlugt. 
Mej. G. v. Gent. 

Er werden 21 leden bij elkaar ge
ronseld door de voorzitter, en wij 
verwachten er in elk geval voor de 
komende weken nog een tiental bij. 
Zoals te verwachten was waren de 
meningen verdeeld over het pro
gramma van het komende jaar, maar 
aangezien inspanning en ontspan
ning elkaar moeten afwisselen, wer
den enkele werkv·erdeli.ngen ge
maakt om allerlei activiteiten aan 
bod te doen komen. 
De heer Dil neemt de leiding van de 
Econ. Soc. en Politieke studieclub. 
De heer Abercrombie de afdeling Zeil
sport, samen met Mej. v. Gent en te
vens de excursies. De heer Bronke 
verzor$t de afdelings-Ontspannings
avonden, natuurlijk samen met zijn 
zus. De heer Engel voelt meer voor 
natuurstudie en fotografie terwijl de 
heer v. d. Vlugt ·zijn tanden gaat 
scherpen op de organisatie van onze 
tennisclub, en eveneens, zo daar lief
hebbers voor zijn op een Technische 
Club. De heer Hendrikse zal zaal en 
tafels beschikbaar ·stellen voor de 
ping-pong afdeling en daarvan te
vens de leiding hebben. 
Wat een resultaat na één vergade
ring. 
Na de discussies kon- dan eindelijk 
Ger Bronke zijn worstelingen laten 
zien met het filmtoestel, en je kunt 
aan zijn vakmanschap merken, dat 
hij elke. week in de bios zit. Maar ... 
Wij moeten toegeven, het was vak
werk. 
Het lid Henk Meester luisterde een 
en ander op met voor,!reffelijk piano
spel, in een genre variërend van List 
tot Gerswin, en dat was zelfs nog 
meer dan vakwerk! 
Om tegen 12 uur werd de vergade
ring, (als we het zo mogen noemen) 
gesloten. Aller aandacht is gericht 
op de volgende bijeenkomst. 

AMSTERDAM. 

Herhaling van denkrimpels 

In de afgelopen maand werd de ge
wone bedrijvigheid van de Amster
damse J.O.V.D., die zoals bekend 
regelmatig in haar drie kringen aller
lei min of meer belangrijke proble
men aan de orde stelit, uitgebreid 
met de jaarlijkse ledenvergadering. 
Tot onze grote spijt moeten wij ver
melden dat de opkomst op deze af
delingsvergadering gering was en 
zoals altijd haddt!n de wegblijvers on
gelijk. De vergadering was gezellig 
en de besprekingen waren nuttig en 
leerzaam. Gezellig vooral (behalve 
dan voor de secretaris, die tenge
volge van zijn eigen genoegelijke uit
voerigheid een zeer droge keel kreeg) 
was de voorlezing van de notulen van 
de vorige vergadering en van het 

jaarverslag over het veremgmgs
jaar, dat achter ons ligt. Het weer 
even stilstaan bij de vele goede en 
soms ook wel moeilijke dingen van 
een voorbij jaar, versterkt het saam
horigheidsgevoel en werkt uitermate 
stimulerend. Met de grootste nadruk 
willen wij er dan ook op wijzen, dat 
de aanwezigheid van velen, ja, van 
alle leden op een jaarlijkse ledenver
gadering noodzakelijk is voor een 
goede gang van zaken in een vereni
ging en voor haar bloei. 
Behalve de secreiltris kreeg natuur
lijk ook de penningmeester het 
woord voor zijn jaarverslag, dat 
evenwel niet zo uitvoerig, maar 
daarom niet minder gedegen was. De 
keel en de stembanden van de voor
zitter kregen ook hun deel bij de be
handeling van het Huishoudelijk Re
glement voor de afdeling. Na debat 
op sommige punten en wat wijzigin
gen werd het afdelingsreglement aan
genomen. Wij hopen nu maar, dat het 
Hoofdbestuur grif haar geodkeuring 
aan dit kranig stukje werk zal geven. 
In het bestuur van de afdeling Am
sterdam werden gekozen: Lukas 
Oosterveld, voorzitter, Edgar Novd
lohne, vice-voorzitter, Guusta Meijer, 
secretaresse, Peter Boevé, penning
meester en Ammy de Muynck, De 
heer Mr. J. de Wilde werd benoemd 
tot politieke adviseur van de afde
ling. 

De kringen hielden zich met de 
meest uiteenlopende onderwerpen 
bezig. De politieke en economische 
toe·stand van de Nederlandse Antil
len, die door Edgar N ordlohne werd 
besproken in kring I, werd door licht- · 
beelden geïllustreerd. Heit debat 
over het probleem Duitsland, o.l.v. 
Jan van Dingstee, die de afgelopen 
zomer met vier andere J.O.V.D.-ers 
een studie-week van Duitse liberale 
jongeren bezocht, was zeer levendig, 
omdat verschillende van de aanwe
zige leden van kring II ook ons Oos
telijke buurland hadden bezocht en 
daar indrukken hadden opgedaan. 
Een zwaar en veel aandacht eisend 
onderwerp kwam in kring III aan de 
orde n.l. de philosophie van Jacob 
Hessing. De heer Bommel was in
leider. Hij las o.a. voor uit Hessing's 
in 1938 geschreven boek "Billijkheid, 
Autoritair Gezag en Souvereiniteit". 
Hoewel het onderwerp veel denk
rimpels in voorhoofden veroorzaak
te, is het zo goed bevallen, dat er 
stemmen voor herhaling opgingen. 

Tot 1 0 Dec. bestaat er 
gelegenheid copy voor het 
volgend nummer in te zenden. 

Let dus op deze datum I 
Red. 

Jaarverslagen. 

Van een aantal afdelingen mochten 
wij reeds het jaarverslag ontvangen. 
Maar nog niet van alle! Kunnen wij· 
de resterende verslagen binnenkort 
tegemoetzien? 

Proefnummers Driemaster. 

Indien men aan het secretariaat de 
adressen doet toekomen van perso
nen, welke men als mogelijke abon
né's op ons maandblad beschouwt, 
zullen wij aan deze adrèssen enkele 
malen een proefnummer doen toeko
men. Het aantal abonné's moet nog 
flink worden uitgebreid. Helpt daar 
allen aan mee. 

DORDRECHT. 

Geen losse tongen. 

Vrijdagavond, 26 October, sprak voor 
de afdeling; de heer P. Aarens over 
"Het Bevolkingsvraagstuk". Waar
schijnlijk had het onderwerp getrok
ken, want niet minder dan 26 leden 
waren aanwezig. 
Ook het Hoofdbestuurslid J. W. 
Hooftmar (uit Tilburg) gaf van zijn 
belangstelling blijk, door de vergade
ring bij te wonen. 
De heer Aarens hield een zeer leven
dig betoog over het probleem der be
volkingsaanwas. Eerst somde hij 
enige oorzaken op van deze snelle 
uitbreiding, om vervolgens enkele 
methoden te bespreken voor nieuwe 
bestaansmogelijkheden. Een flink de
bat verwachtend, duurde de lezing 
niet te lang. Maar helaas, hoewel 
zeer aardig, was dit debat vrij kort. 
Na de sluiting echter hebben ver
schillende leden onderling en met de 
spreker nog een lang nagesprek ge
voerd. Er was dus wel belangstelling, 
maar de tongen moeten nog wat 
meer loskomen op het juiste mo
ment. 
Na afloop was er een gezellig samen
zijn, waarbij weer een eigen-gebak
ken taart op tafel kwam. Elf leden 
gaven zich op om naar de Algemene 
Vergadering te Amsterdam te gaan 
en één voor het Centrale kader te 
Bussum, terwijl enige leden óp 6 
November de gasten zijn geweest 
van de afdeling Rotterdam. 

ROTTERDAM. 

Een grote bof. 

In "Palace" kwam op 6 November 
de afdeling Rotterdam bijeen. Spre
ker was Mr. A. Stempels, parlemen
tair redacteur van de N.R.C., die ver
telde over "het doel en het werk van 
de Tweede Kamer". De inleiding 
werd zeer op prijs gesteld en ontlok
te na de pauze talloze vragen. De 
avond werd besloten met een geani
meerd dansje. 
De afdeling Rotterdam boft zeer met 
een plaats voor haar bijeenkomsten. 
De directeur van "Palace", de heer 
Mulders, is n.l. zo welwillend geweest 
om aan de J.O.V.D. iedere maand één 
avond de bovenzaal van dit gebouw 
beschikbaar te stellen. Wij hopen dat 

BERICHTEN 
van het Secretariaat 

Brochure. 

De brochure "Onze Beginselverkla
ring" kan door de afdelingen goed 
worden gebruikt bij de propaganda. 
Na aanvraag zenden wij U direct bet 
verlangde aantal exemplaren toe. 
Voor belangstellenden is deze bro
chure bij het secretariaat verkrijg
baar tegen 20 cent aan postzegels. 

Sprekerslijst 

Deze is inmiddels aan de afdelingen 
toegezonden. Wil men een spreker 
uitnodigen, die op pag. 2 staat ver
meld, dan moet de aanvraag worden 
gericht aan het secretariaat van de 
Propaganda-commissie: J. B. Mens 
Fiers Smeding, Sweelinckplein 38, 
Den Haag. 

ook de andere afdelingen zo gul zul-
, len worden bedeeld. 

ALKMAAR. 

Vool'!'poedige start. 

De afdeling Alkmaar had op 19 Oe-. 
tober haar officiële oprichtingsver
gadering. De heer Voorthuysen, lid 
van Provinciale Staten, hield een 
zeer principieel betoog over Vrijheid .. 
Het begrip vrijheid en de begeerte 
naar vrijheid is niet onder te bren
gen in enkele stelregels. Er zijn ver
schillende soorten van vrijheid, b.v .. 
de economische en geestelijke. Maar, 
zoals Montgomery zei, vrijheid Is een 
gift voor alle tijden, maar slechts 
voor hen, die er voor strijden. 
De voorzitter der J.O.V.D., de heer 
Linssen, sprak hierna over doel en 
werkwijze der organisatie, en ver
klaarde de afdeling Alkmaar voor
geconstitueerd. 
De heer Holsmuller en de heer Gos
terveld feliciteerden het afdelings
bestuur resp. uit naam van de Alk
maarse V.V.D.-raadsfractie en het 
district Noord-Holland dèr J.O.V.D. 

LEEUW ARDEN. 

Weldra op ltet slappe koord. 

De afdeling Leeuwarden zocht het 
ditmaal een beetje buiten de politiek. 
P. Buist hield n.l. een zeer interes
sante lezing over zijn geboorteland. 
Een en ander werd verlucht met lan
taarnplaatjes, die hij af en toe in het 
papiaments van commentaar voorzag. 
We leerden vele interessante namen 
zoals bijv. "Spaanse juffers" (een 
soort cactussen), de grote watertanks, 
(die door onze praeses voor jenever
tanks werden aangezien), het gezicht 
van de Tafelberg etc. Ook de van 
zwemvliezen en luchtslangetjes voor-. 
ziene zwemmers die de barracuda 
(net een schelvis, maar vele malen 
groter) harpoenen trokken veel be
langstelling. Tenslotte kwam toch ook 
de politiek van Curaçao nog even 
ter sprake. 
Na de pauze waren de bestuursver
kiezingen aan de orde waarbij enige 
leden zich niet voor ' herbenoeming 
beschikbáar stelden. Het afdelings
bestuur is nu als volgt samengesteld: 
R. v. d. Velde, voorzitter; G. Taal,. 
secr., Voorstreek 82; C. Schreur, 
pennningm.; Mej. J. Kruys en J. Hel
mig. Verder werd besloten voortaan 
op iedere vergadering een paar men
sen onvoorbereid het woord te laten 
voeren over een opgegeven onder-· 
werp. (Oei .... !) 

Het S E C R ET A R I A AT der 
J. 0. V. D., tevens redactie
secretariaat, is gevestigd te 
Amsterdam-Z., Van T uyll van 
Serooskerkenplein 29 1• 

Ledenadministratie. 
De kaarten voor de centrale leden
administratie zijn eveneens aan de· 
afdelingen verzonden. Wij hopen deze 
spoedig ingevuld terug te ontvangen. 
Hoe eerder wij ze weer in ons bezit 
hebb~n, des te spoediger zal ons. 
maandblad centraal kunnen worden 
verzonden. 

Noordelijk week-end. 
Opgaven voor dit week-end te Appel
scha zijn nog mogelijk. Alle belang
stellenden en leden zijn hartelijk 
welkom: Opgaven te richten aan: T. 
de Vries, Mr. W. de Sitterstraat 13A. 
Groningen. 

G. VAN SCHAGEN, secr. 
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N.V. Oliefabrieken 
T. DUYVIS Jz. 

Koog aan de Zaan 

• 
Plantaardige oliën · 

• 
Slaolie 

• 
Sa lat a 

• 
Chocoladepasta 

THOMASSEN & DRIJVER 
DEVENTER 

N.V. Ned. Caoutchouc- en 
Gutta.Perchafabriek 

voorbeen Bakker & Zoon 
RIDDERKERK 

ETechnische 

Jlubberarlikelen 
i 
§ 

tiOOr: 

Blikverpakking voor de Conservenindustrie 
Rondcartonnages 
Patentsluitingen voor glasverpakking 

N.V. 
W. A. HOEK's 

MACHINE- EN ZUURSTOFFABRIEK 
Hoofdkantoor en Machinefabriek te Schiedam.. 

COMPRESSORS voor alle gassen en iedere druk. 
INSTALLATIES voor de bereiding van zuurstof, stikstof, enz. 
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1 uw REGENKLEDING 
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i 
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wordt subliem gereinigd en water
dicht door een speciale behandeling 

PALTHE! 
~ 
I 
~ 
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H. ten Cate Hzn. & Co. 
. N~V~ 

ALMELO 

Katoenen- en Kunstzijden manufacturen 

Cborolaáe... 

• • 
'&schuit.. 

VERKADE HANDHAAFT KWALITEIT 

lh eet er mel "Yf• • • ~ 
Ja, als er maar heerlijke Stroja chocoladevlokken op 
de boterham zijn, dan is het bord leeg voordat U 
er erg in hebt. · 
Stroja vlokken worden bereid uit pure chocolade, 
zijn voedzaam en gezond. 
Geef Uw kinderen Stroja op de bóterham ••. * 
vinden het een tractatie. Neem zelf ook een boterham 
met Stroja chocoladevlokken ! 
Prijs per carton 95 ct. 

KONINKLIJKE CACAO. EN 'CHOCOLADE FABRIEKEN 
DE ERVE H OF. JONG A?. 1 7QO 

WORMERVEER 

DE ECONOMISCHE VLOERBEDEKKING 

7 
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.......................................••......... 
• • • • 

N.V. BOELE's • • • • • . -
• • • • • • 

Scheepswerven en Machinefabriek 
BOLNES 

Nieuwbouw en reparatie 

• • 

I • 

I~ 
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Machinefabriek en 
Scheepswerf 

van 

P. SMIT Jr. N.V. 
ROTTERDAM 

L. SMIT & ZOON 
KiNDERDIJK 

voor 

BAGGERMATERIEEL ZEESLEEP ~ 
BOTEN, ALG. SCHEEPSBOUW 

-

DE ROTTERDAMSCHE 
DROOGDOK MIJ. N.V. 

HOHIG'S 
ARTIKELEN 
~ 
~ 

STAALCONSTRUCTIES 

ANNO 1845 

SPOORWEGMATERIAAL 

BLOEMENDAAL 
& LAAN N.V • 
WORMERVEER . 

Rijst, Havermout, 
Rijstvlok ken, 
Mais-flakes 

• 
C.V. OLIEFABRIEKEN 
"DE TOEKOMST" 

WORMERVEER 

Veevoeders, 
Technische oliën 
"Smaragd" Slaolie 

BOSMAN 
c;;o •• N.V~pe 

• • 
' , 

CONSTRUCTIE-WERKPLAATS 
MACHINEFABRIEK 
ROTTERDAM - BRIELSEL.UN 48 

Telefoon 72525 (3 lijnen) 
Na 6 uur Barendrecht 492 

SPECIALITEIT 
VLIEGTUIGONDERDELEN • HULP
WERKTUIGEN VOOR LUCHTVAART· 
ROESTVRIJ ST ALEN UITLAATPIJPEN· 
LICHTMETAALWERKEN, ENZ. ENZ. 

SMIT 
SLIKKERVEER 

I D Y ·N A M o •.s - M o r o R e N - 1 N s TA L L A T 1 E s I 

N.V. 
Machinefabriek 
IJZER-, ST AAL- EN 

METAALGIETERIJ 

v.h. Bakker & Co. 
RIDDERKERK 

N.V. SCHEEPSWERVEN 

"PIET HEIN" 
veerheen 

FIRMA W. SCHRAM & ZONEN 

• 
WERVEN TE BOLNES 

EN PAPENDRECHT 

jl 
Twee dwarshellingen, elk 115 mlr. 
lang. Overdekt droogdok 11 6x30 
meter. geschikt voor het zwaarste 

materiaal. 

Telefoonnummers Rotterdam 
71354. Dordrecht 3774 
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VAN DE JONGERENORGANISATIE VRIJHEID EN DEMOCRATIE 

Enige kanttekeningen bij onze Jaarlijkse Algemene Vergadering 
Om met :de deur in huis te vallen: Onze jaar

lijkse algemene vergadering, die op '19 November 
j.l. te Amsterdam werd gehouden, is een groot 
succes geworden. 

Toen wij vermoeid, maar zeer voldaan naar 
huis gingen, dachten wij aan de velen, die heb
ben verzuimd getuige te zijn van dit werkelijk 
grootse gebeuren. "De thuisblijvers hebben onge
lijk gehad en zij hebben veel gemist", ziedaar de 
gedachtengang, die ons niet losliet, toen wij de 
warme huiselijke haard weer opzochten. Een ge
dachtengang overigens, die velen als een cliché
term zullen betitelen. Doch zij, die de vergade
ring hebben medegemaakt, zullen er unaniem van 
harte mede instemmen, dat, in verband met het 
bovengenoemde ;toch bezwaarlijk van een cliché
term kan worden gesproken. 
Laat het de velen, die er de voorkeur aan gaven, 
om de woonplaats niet te verlaten, gezegd zijn, 
dat ,zij ~een evenement hebben gemist, en dat zij 
zichzelf hebben beroofd van de gelegenheid om 
zich te overtuigen, dat onze nog jonge organisa
tie werkelijk leeft en een onderlinge band weet 
te scheppen, die weldadig aandoet. 
Op de feitelijke gang van zaken met betrek
king tot deze algemene jaarvergadering, willen 
wij hier niet nader ingaan, aangezien de belang
atellenden - en op de vergadering afwezige lezer 
:__ hieromtrent voldoende interessante gegevens 
kan putten uit het elders in ons blad opgenomen 
verslag van onze volijverige secretaris Ger van 
Schagen. 
Wij willen hier slechts nader ingaan op de sfeer, 
'die wij aantroffen. Een sfeer, die een gevoel 
Tan vreugde in ons opwekte, omdat zij ge
tuigenis aflegde van een inmiddels stevig ge
groeide J.O.V.D.-gemeenschap, waarvan de leden 
in staat bleken opbouwende arbeid te verrichten, 
en een eigen oordeel kort en bondig te formuleren. 
Meer dan ooit trad naar voren, dat de J.O.V.D. 
in haar twee-jarig bestaan er in geslaagd is, het 
individu te vormen tot een persoonlijkheid, die in 
•taat is, tegen de stroom van het moderne nega
tivisme op te roeien. Hier werd getuigenis afge
legd van een eigen, weldoordacht oordeel, van 
bezinning op vraagstukken, die iets dieper grij
pen dan het dagelijks bestaan en van een vaste 
wil om in positieve zin mede te bouwen aan een 
ltetere maatschappelijke samenleving. 
Ket vreugde hebben wij geconstateerd, dat de 
mnerlijke verbondenheid en het zelfbewustzijn 
Teel en veel sterker tot uiting kwamen dan oP 
enze eerste jaarlijkse .algemene bijeenkomst. 
Wij mogen dan ook zonder aarzeling constateren, 
ut wij innerlijk ~n de twee afgelopen jaren veel 
llebben gewonneh met het gevolg, dat wij ons in 
de rijen van de bestaande jongerenorganisaties in 
•ederland een vaste plaats hebben weten te ver
.veren. 

:Nf ogen wij deze overpeinzing echter in positieve 
zin besluiten. Laten zij, die de ·bijeenkomst bij
woonden, de sfeer, die zij aldaar aantroffen, over
dragen aan hun eigen afdeling. Laten zij de .ge-

Bussink's Taai-Taai 
Bereid naar oud Fries recept 
Heerlijk van smaak 

In zakken van 53 ct. en 30 ct. 

accumuleerde stimulans, die zij in de hoofdstad 
ontvingen, verspreiden in eigen kring en laten 
zij met ons getuigen, dat de J.O.V.D. niet slechts 
is een organisatie op papier, maar een levende, 
opgewekte gemeenschap van jongeren, die in deze 
tijd van onverschilligheid en defaitisme een eigen, 
zelfstandig karakter ontplooit. Laten zij het uit
dragen en verkondigen, dat de J.O.V.D. haar 
reden van bestaan inmiddels heeft bewezen en 
dat zij er in zeer sterke mate toe bijdraagt, aan 
het leven van vele jongeren een positieve en zelf
bewuste inhoud te geven. 
Laat het echter anderszijcts de J.O.V.D.-er, die 
verzuimde deze bijeenkomst bij te wonen nog
maals gezegd zijn, dat hij veel, heel veel heeft 
gemist. 
Moge deze overpeinzing er toe bijdragen, dat zij 
die thans verstek hebben laten gaan, het volgend 
jaar niet op het appèl ,ontbreken. 

Want men versta ons goed, het gaat hier niet 
in de eerste plaats om het aantal, dat aanwezig 
was, doch om de belangrijke impuls, die de bijeen
komst ons allen gaf, om op de eenmaal ingeslagen 
weg voort te gaan. 
Tenslotte moet dan maar het hoge woord er uit. 
De jaarlijkse algemene vergadering te Amster
dam leerde ons, dat er gelukkig ook in onze tijd 
nog kan worden gesproken van een levenshouding. 
Deze levenshouding hebben wij in Amsterdam be
leefd en doorleefd en zij heeft ons gesterlet in ons 
geloof, dat wij als jongeren onze invloed kunnen 
uitoefenen, als het er om gaat stelling te nemen 
ten aanzien van de vele problemen, die zich aan 
ons opdringen. 
Onze J.O.V.D. staat stevig op haar grondvesten. 
Thans is de tijd van verdere opbouw aangebro
ken. Moge ons beroep op de werkelijk actieve bou
wers niet tevergeefs zijn. G. St. 

dfet :Xieuwe Jaar 
November. was een drukke maand voo1· de 
J.O.V.D. en derzelver hoofdbestuur. De op 19 No
vember gehouden Jaarlijkse Alg-emene Vergade
ring vormde één der hoogtepunten, zo niet hèt 
hoogtepunt van ons verenigingsleven in het nu op 
zijn laatste benen lopende 1950. In het begin van 
die maand was het de bijeenkomst van het Cen
trale Kader, die de aandacht opeiste. In een ge
degen vergadering werd daar gedokterd aan de 
wetenschappelijke basis van onze organisatie. 
Want van gedachten wisselen over Liberalisme, 
Socialisme en andere stromingen, betekent een 
nauwkeuriger afpalen van de ideeën {ln begin
selen, waarop onze J.O.V.D. is gegrondvest. 
Het laatste weekend van November werd. de 
schijnwerper gericht op de drie Noordelijke pro
vincies. In Appelscha waren door de goede zorgen 
van de afdeling Groningen een 45-tal jongeren 
bijeengekomen om kennis te maken met ons werk 
of om er de reeds gevormde vriendschapsbanden 
te verstevigen. Een propaganda-weekenk, dat 
uitstekend is geslaagd en waar onze organisatie 
alleen maar winst bij heeft geboekt. 
December is de maand van cadeaux en feest
vieren. Sint Nicolaas en het Kerstmannetje dra
gen daar, elk op zijn eigen manier, het hunne toe 
bij. Ook aan de J.O.V.D. gaat deze December
stemming niet ongemerkt voorby. Een der af
delingen hield een Sinterk~aas-bijeenkomst, er 
waren feestavonden in Amsterdam en Dordrecht, 
terwijl Amersfoort de hare nog in petto heeft. 
Zo bereiden wij de oude heer, die 1950 heet, een 
passend afscheid . 
En heeft dat 1950 onze J.O.V.D. gebracht wat wij 
er van hadden gehoopt? Ja en nee! 
Ja, wanneer wij kunnen opmerken, dat in verre
weg de meeste afdelingen het · verenigingsleven 
zeer opgewekt was en dat zij er met kracht naar 
hebben gestreefd hun ledental zo uitgebreid mo
gelijk te maken. Nee, wanneer wij moeten consta
teren, dat het aantal nieuwe afdelingen groter 
had mogen zijn. Weliswaar werd het getal der 
afdelingen dit jaar verdubbeld, maar dat is op 
zichzelf nog geen reden om geheel tevreden te 
zijn. Bij een betere werkverdeling hadden wij 
zeker nog enige plaatsnamen aan ons adressen
lijstje kunnen toevoegen! 
Ja, wanneer wij de landelijke J.O.V.D.-bijeen
komsten bezien. De weekends te Vierhouten en 
Appelscha, het zomerkamp en de algemene ver-

gadering droegen er heel veel toe bij, de naam 
·van onze organisatie een goede klank te geven, 
niet alleen voor onszelf, maar juist en vooral in 
de buitenwereld. En wat anderen over ons en 
van ons denken, is uiterst belangrijk! Nee, als wij 
moeten bekennen, dat het aantal abonnementen 
op ons maandblad nog niet de gewenste hoogte 
heeft bereikt. Het waren slechts enkele van onze 
leden, die zich inspanden nieuwe abonné's aan 
te brengen, terwyl het tevens een taak had moe
ten zijn van de afdelingen. Tot ons genoegen 
hebben we nu -juist vernomen, dat onze propa
ganda-commissie zich met het probleem der 
abonnementen-werving zal gaan bezig houden. 
Mogen ha,ar werkzaamheden in 1951 g·unstige re
sultaten opleveren. 
Uit deze uiteraard onvolledige, afweging van pro 
en contra valt op te maken, waar in 1951 op or
ganisatorisch gebied onze taak zal liggen. Laten 
wij er allen aan meehelpen, deze taak naar be
horen uit te voeren, zodat wij volgend jaar zullen 
kunnen constateren, dat het aantal afdelingen op
nieuw is verdubbeld en ons maandblad "De Drie
master" een gezonde en stevige basis heeft ver
kregen. Dit te volbrengen is niet gemakkelijk; 
maar indien wij slag·en, zal.de voldoening des te 
groter zijn. Dan zijn wij op de goede weg bij het 
verbreiden en versterken van de liberale ge
dachte onder de jongeren van Nederland. Om 
dam·aan mede te werken is immers .in eerste in
stantie de J.O.V.D. toch opgericht. 
Wij hopen, dat het de J.O.V.D. goed zat gaan in 
het nieuwe jaar. 
Hoofdbestuur en redactie wensen alle leden der 
J.O.V.D. en de lezers van ons maandblad een ge
lukkig 1951 toe. Moge het een jaar zijn van voor
spoed en vrede. 

GER VAN SCHAGEN, secr. 

Apollo-Paviljoen 
APOLLOLAAN 2 AMSTERDAM -Z. 

* 
Voortreffelijke keuken 

Voortreffelijke bediening 
Voortreffelijke muziek 
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DE DRIEMASTER 

----------------------------------------
>>Actuele sociale problemen-<-< 

.2aing van de dfeer van e.~veld tijdens de Sf/gemene Vergadering 
De heer Van Esveld ving aan met te constateren, 
dat het er op het ogenblik om gaat de toenemende 
tendenz naar sociale voorzieningen te kunnen 
stoppen, waarbij wij ons dan moeten afvragen 
hoe wij de werknemers iets anders kunnen geven 
dat beter en blijvender is. Want de huidige sociale 
voorzieningen hebben een omgekeerd evenredige 
uitwerking; is het niet zo, dat na elke nieuwe 
sociale zekerheid de lust om met plezier te werken 
en goed te werken, minder wordt? 
De laatste vijftig jaar hebben wij een tijdperk van 
gezegende sociale vooruitgang gekend. Hier staat 
tegenover, dat psychologisch gezien, de ontevre
denheid is gegroeid; want steeds meer is bij de 
werknemers, die naar materiële zowel als geeste
lijke sociale zekerheid verlangden, de gedachte 
gegroeid niet aan hun trek te komen. Zodra im
mers iemand krijgt waar hij recht op heeft, wekt 
men ook verder-gaande verlangens op. In onze 
kring wil men er alles toe bijdragen om de sociale 
ontwikkeling mogelijk te maken, mits dit maar 
niet gaat ten koste van een groeiende sociale 
ontevredenheid. 
De tweede vicieuse cirkel ligt in het feit, dat 
sociale maatregelen heel vaak noodzakelijk zijn, 
maar dat zij de economische chaos dichterbij 
halen. Daarom is men er niet met het poneren 
van enkele slogans! Men moet wikken en wegen 
en in vele richtingen zoeken. Dit wordt in onze 
kring inderdaad gedaan en men maakt ernst met 
dit onderzoek. Een positief antwoord op deze 

aan Ambon 

probleemstelling is zeker mogelijk. In de afgelo
pen jaren hebben wij vele wetgevingen op sociaal 
terrein gehad (verzekerings-, beschermings-, be
drijfswetgeving o.a.). Alle "joint evils" (Lord 
Beveridge) zouden dus getemd zijn? Toch niet, 
want de hele constructie van onze maatregelen 
JYJiskent het feit, dat de arbeider ook nog een 

.ziel heeft, terwijl ook die menselijke eigenschnppen 
verwoest worden, die de arbeider doen gevoelen 
ook alléén iets te kunnen. Hieruit valt op te 
maken, dat de arbeider ook psychisch geholpen 
moet worden·. De huidige sociale wetgeving :-;chiet 
te kort in de psychische, geestelijke verzeiwring 
van de arbeider. 

Persoonlijke verantwoordelijkheid 
Vroeger was het bestaan van de m.assa g-rauw 
en veelal uitziehtsloos en was er de mentaliteit 
om deze verdrukte massa te helpen. Nu is dit niet 
meer zo. Want in 1945 vond een beblangrijlw ge
beurtenis plaats, die toonde, dat de arbeider mans 
genoeg was om op eigen benen te staan. Sinds dat 
jaar is de arbeiderswereld in staat aan ieder ka
binet capabele mannen te leveren, waardoor de 
arbeiders zich vertegenwoordigd weten door hun 
eigen mensen. 

een vluchtige kennism:z/eing, die niet Vervaagde 

De arbeiders hebben zich georganiseerd en h!~bben · 
nu de macht om mee aan de tafel te zitten. De 
maatschappij is met deze macht gediend en in de 
kern der zaak is gebeurd, wat iedere liberaal en 
politiek-vrijzinnige voorstond. Van Houten b.v. 
wenste reeds vrijheid van handelen voor iederéén, 
(wat hij de katholieken en calvinisten voorhield) 
en het is een dwaasheid te beweren, dat deze 
machtsvorming niet vrijzinnig zou zijn. Maar de 
liberalen stellen wel als een eerste eis, dat nooit 
aan de persoonlijke verantwoordelijkheid wordt te 
kort gedaan. Indien deze niet wordt ingeschakeld, 
kunnen wij aan de sociale wetgeving geen mede
werking verlenen. Wat door eigen zwoegen is ver
kregen, schenkt de meeste voldoening en hiervoor 
moet de sociale wetgeving veel ruimte laten. 

Veel herinner ik me er niet van, want ik maakte 
véél mee. in die dagen en mijn kennismaking met 
Ambon was maar heel erg kort en maar heel erg 
simpel. Het was vorig jaar, op 24 October, dat ik 
met een Douglas Dakota van het toenmalige 
K.L.M. Interinsulair Bedrijf op weg was van Ma
kassar naar het eilandje Biak, gelegen voor de 
Noordkust van Nieuw-Guinea. 

. Urenlang vlogen we boven de eindeloze water
vlakte en in de hoog-vliegende Dakota werd het 
spoedig zó fris, dat we een warme plaid over onze 
voeten spreidden. Hoe lang we zo boven zee ge
vlogen hebben, weet ik niet meer precies, het k~ 
twee, maar ook drie uur geweest zijn. Toen, in
-eens, zagen we aan bakboord een prachtig berg
landschap opdoemen van hoge groene bergen, die 
•Steil vanuit zee oprezen. 
Dat was het eiland Boeroe. De Dakota zakte 
lager en lager, totdat zij tenslotte op nog slechts 
enkele meters hoogte boven de golven vloog, even
wijdig aan de kust van het eiland. Totdat die kust 
<>phield en we weer niets dan water zagen. Even 
later echter doemde in de verte een tweede eiland 
<>p: Ambon ...... Vrij lang vlogen we op lage hoogte 
boven zee evenwijdig aan haar kust. Toen ver
anderde de Dakota plots vail koers en vloog de 
Ambon-baai binnen, waaraan het vliegveld is ge
legen. Het vliegtuig maakte zich gereed voor de 
landing, de wielen gingen uit, de "flaps" draaiden 
omlaag, de machine wierp zich in een grote bocht, 
daalde en daalde, we zagen klappers onder ons 
doorflitsen en toen vielen met een bons de wielen 
op de baan van Ambon neer. Vanuit de koele 
hoogte waren we weer in de tropische hitte aan
beland en toen we daar op Ambon het trapje van 
het vliegtuig afdaalden, viel de brandende hitte 
loodzwaar op ons. 

-I-
Zoa.ls ik in de aanvang al schreef: véél herinner ik 
me niet van Ambon. Ik herinner me hoe het 
vliegveld bestond uit wat eenvoudige hutjes, op
gebouwd van bamboe en wat a tap; hoe we in één 
van die gebouwtjes een uitstekende rijsttafel ge
bruikten en hoe ik na afloop daarvan op "ver
kenning" uitging. Ik herinner me hoe ik nog 
wrakken van Japanse vliegtuigen langs de start
baan zag liggen; hoe ik een troep Ambonse meis
jes aan het giechelen maakte toen ik een foto van 
hen nam, terwijl zij op een rijtje precies in de 
schaduw van de lange vleugel gehurkt zaten, en 
ik herinner me ook nog hoe ik een kort praatje 
maakte met de K.L.M.-vertegenwoordiger, die me 
o.a. vertelde, dat de stad Ambon aan de andere 

zijde van de baai lag en dat het veertig minuten 
varen was tussen stad en vliegveld ...... Toen riep 
de stewardess me weer om in te stappen; de deur 
ging dicht, de motoren sloegen aan, we knoeiden 
wat met de "safety beits", en met luid gebrom 
sleurden de beide Pratt and Whitney's ons weer 
van Ambon's zonnige startbaan. 
Terwijl het vliegtuig snel naar grote hoogte steeg 
en daarbij diverse wolkenbanken doorvloog, kon
den we door een opening in de wolken nog net een 
glimp van de stad Amboina opvangen. Ziedaar 
m'n korte kennismaking met het eiland Ambon, 
dat momenteel in het middelpunt van de publieke 
belangstelling staat. 

-1--
In het middelpunt van de belangstelling staat? 
Dat hóórt het tenminste te staan, ja, maar de 
doorsnee-HoUander trekt zich daar bitter wei
nig van aan. "Dat is een kwestie tussen Ambon 
en Indonesië, daar hebben wij nu niets meer mee 
te maken", zo redeneert men dan. Maar men ver
geet daarbij, wat Ambon in de loop der jaren voor 
ons, Hollanders, gedaan heeft. Geen volk in Indië 
was in de jaren van ons overzee's bewind zó oran
je-gezind als dat van Ambon en er was geen volk, 
waarop wij zó met zekerheid konden rekenen. 
Wat hebben zij gevochten voor ons, die kleine, 
dappere kerels, tegen de Jap èn tegen de extre
mist. De beste soldaten van het K.N.I.L. waren de 
Ambonnezen en er bestonden geen vechtersbazen 
zoals zij. 
Daarom bestond ons parachutisten- en ons com
mando-korps voor een belangrijk deel uit Ambo
nezen, want slechts de beste soldaten zijn voor 
deze korpsen bruikbaar. Nu vocht en vecht dat 
kleine, dappere volk tegen de geweldige Indone
sische overmacht. Zonder vliegtuigen, zonder 
vloot, zonder voldoende voedsel, zonder medica
menten. Maar de Indonesiërs zullen géén gemak
kelijke taak hebben, want de Ambonnees zal zich 
liever doodvechten dan zich overgeven. De gueril
la-oorlog zal in Ambon dan ook nog jarenlang 
blijven woeden. Telkens weer doet het Ambonnese 
volk een noodkreet horen, bestemd voor ons, Ne
derlanders. Horen we het niet of doen we maar 
alsof ? Ik wilde hier alleen maar even (als het nog 
nodig is) de aandacht vestigen op dat prachtige 
eiland daar onder de tropenzon, waar de rood
wit-blauwe vlag eeuwenlang ,gewapperd heeft en 
waar men weigert het rood-wit te hijsen. Waar 
een dapper volkje vecht voor haar leven met de 
rug tegen de muur. En ik laat het helemaal aan 
U zèlf over hoe U over dit alles denken wilt ...... 

HUGO HOOFTMAN. 

Medf'weten.,chap 
En ·hoe staat het nu met de verhouding werk
gever-werknemer? De individuele werkgever is 
één van de zuilen van een goede economische 
maatschappij. Het harder werken van enkele per
sonen verhoogt de arbeidsproductiviteit niet. De 
leiding van een bedrijf kan echter de arbeiders 
brengen tot een gezamenlijke goede prestatie, 
waarbij het harder werken van de leiding bestaat 
uit het nauwkeuriger analyseren van werkmetho
den, materialen enz. De band tussen arbeiders en 
ondernemer moet vaster worden. De werkelijke 
oorzaken voor de klassenstrijd (spreker erkende 
het bestaan en het recht van de klassenstrijd in 
het verleden) bestaan niet meer, maar het zijn 
kleine ontevredenheidjes, die worden aangewak
kerd en door sommige groepen worden uitge
speeld. In eerste instantie is dan ook noodzakelijk 
de medewetenschap der arbeiders (onder
nemingsraden) en een stopzetten van de (zowel 
materiële als geestelijke) nivelleringspolitiek. De 
sociale politiek moet dan in ruim verband het 
hele bedrijfsleven bezien. 

Conclusies 
Resumerend, stelde spreker de volgende punten: 
1. De sociale vooruitgang is onafscheidelijk ver

bonden met de ontwikkeling van de persoon
lijke verantwoordelijkheid. 

2. De sociale verzekering, als onderdeel van het 
streven naar sociale zekerheid, heeft slechts 
een aanvullende taak en mag nimmer de eigen 
zorg der burgers verstikken. 

3. Inschakeling van maatschappelijke .groepen 
bij de voorbereiding en uitvoering van sociale 
maatregelen is een dringende eis. 

4. De arbeidsproductiviteit moet worden ver
hoogd, o.a. door beloning naar geschooldheid 
en prestatie. 

5. De onderneming moet in toenemende mate 
worden ,gezien als een werkgemeenschap van 
werkgever en werknemer (medewetenschap). 

6. De lagere beloning van jongeren (beneden 21 
of 23 jaar) voor dezelfde functie of hetzelfde 
werk, als door ouderen verricht, is als een 
onrechtvaardigheid aan te duiden. 

CIGARETTEN EN V.N. 
De totale bijdrage van Nederland aan de Ver
enigde Naties en haar gespecialiseerde organisa
ties bedroeg in 1950 nog geen tien rnillioen gulden, 
terwijl er van Juli 1949 tot en met Juli 1950 door 
Nederlanders meer dan 260 rnillioen gulden aan 
cigaretten werd verrookt. 



LIBERAAL IDEAAL 
ORDENING DOOR VRIJHEID 

De mens wordt geboren en leeft als deel van een 
groter geheel: de maatschappij. Hoewel de indivi
duele mens uit de maatschappij kan worden on
derscheiden, daaruit gescheiden worden kan hij 
niet: uitsluiting uit de gemeenschap der maat
schappij betekent ondergang. 
Het geheel is niet de som van de delen, maar de 
delen zijn er uit het geheel en los van het geheel 
niet te denken. Deel zijn betekent: het geheel te 
zijn maar toch uit dat geheel te worden onder
scheiden en uitgerust te zijn met de middelen om 
het onderscheid te handhaven. Het betekent 
tevens: grenzen gesteld te zien aan eigen wezen, 
omdat men immers deel is en niet het geheel. 
Grenzen hebben betekent: ondervinden dat er 
andere delen zijn. 
De mens kan: zich handhaven als deel der maat
schappij. 
De mens moet: andere mensen naast zich erken
nen als delen der maatschappij. 
De mens moet dus: erkennen dat hij deel is van 
de maatschappij. 
Er is een schijnbare tegenstrijdigheid in deze po
sitie: het eigen zijn te handhaven - te moeten 
handhaven - en niettemin te beseffen dat men 
zijn grenzen vindt - moet vinden - in het deel
hebben aan het geheel. 
De. tegenstelling is schijnbaar, maar wordt als 
werkelijkheid ondervonden: de strijd tussen eigen 
belang en algemeen belang. 
Niettemin moet deze strijd eindigen in de over
winning van het ik op het ik. De overwinning is 
behaald bij het bereiken van het inzicht, dat de 
tegenstelling in wezen niet bestaat. • 
Deze overwinning br·engt de vrijheid. Vrijheid is: 
leven volgens zijn bestemming, d.w.z. als deel van 
het geheel. 
Taak van de Staat is: de burgers tot vrijheid te 
brengen, opdat zij zich gedragen naar wat zij in 
wezen zijn: delen van het geheel der maatschappij. 
Dit doel bereikt zijnde is de Staat overbodig ge
worden. 
Doel van de Staat is: zich overbodig te maken. 
Vrijheid betekent: ordening van binnen uit. 
Ordening van buiten, uit kan nodig zijn: leeuwen 
sluit men in een kooi op Ollldat ze daarbuiten men
sen eten. Mensen die er op uit zijn elkaar op te 
eten, sluit men in de kooi der uitwendige ordening. 
Gestreefd dient te worden niet naar het openen 
der kooien opdat de mensen elkaar kunnen ver
slinden, maar naar opvoeding der mensen opdat de 
kooien kunnen worden geopend. 
Ordening van buiten uit is aanvaardbaar om 
erger te voorkomen. Zij bergt echter in zich het 
gevaar dat de wil tot werkelijke vrijheid wordt 
gedood. 
Ordening door vrijheid: ziedaar een liberaal ideaal. 

CARO. 

,,Vrijheid en Democratie" 
gaf de stoot 

Na het lezen van "Vrijheid en Democratie" hebben 
zes enthousiastelingen uit Zuid-West Drenthe het 
initiatief genomen, naar Appelscha te gaan om in 
"Us Blau Hiem" het weekend van de J.O.V.D. bij 
te wonen. 
We gingen met het doel voor ogen een J.O.V.D.
afdeling voor •Meppel en omstreken in het leven 
te roepen, welkei afdeling dan tevens de eerste in 
Drenthe zou zijn. Dit is erg typisch, daar Drenthe 
naar verhouding veel liberalen herbergt. · 
In Appelscha aangekomen, werden we daar ont
vangen dóor voorzitter en secretaris van de Gro
ninger-afdeling. De kennismaking met de andere 
aanwezigen verliep vlot en in een prettige sfeer 
werd begonnen met de afwerking van het pro
gramma. pok de Zondag bracht ons veel wetens
waardigheden over het werk der J.O.V.D. 
Door de mist werd onze ploeg genoodzaakt voor 
het sluiten van deze conferentie de Jeugdherberg 
te verlaten, een prettige herinnering meenemende. 
Ik geloof zeker, dat dit weekend vele goede vruch
ten voor de J.O.V.D. zal afwerpen. Dit bewijst 
alleen al het feit, dat er buiten onze ploeg om, 
vele nieuwe leden zijn bijgekomen. De J.O.V.D. is 
dus met de ledenwerving op de goede weg. 
Tot besluit zij gemeld, dat ons doel inderdaad werd 
bereikt. Ook Meppel e.o. heeft dus nu zijn J.O.V.D.
afdeling. 

R. J. B. 

DE DRIEMASTER 3 

De Sociologische betekenis van de politieke partij 
Over enige aanvechtbare stellingen 

De Jongeren Organisatie Vrijheid en Democratie 
beperkt zich bij haar studie en propaganda op 
politiek gebied uiteraard tot beginselen, daar zij 
zich als Jongeren Organisatie niet de juiste orga
nisatie weet om zich over practische politieke 
vraagstukken uit te spreken. Beginselstudie moet 
voorafgaan aan het toepassen van deze beginselen 
op practisch politiek gebied, waarbij onze politieke 
partijen hun taak hebben. 
Enige dezer partijen, waaronder de V.V.D., base
ren zich op begins~len. De Liberale beginselen lig
gen zowel aan de J.O.V.D. als aan de V.V.D. ten 
grondslag; zodat de publicaties der V.V.D., in het 
bijzonder haar blad "Vrijheid en Democratie", in 
J.O.V.D.-kringen met grote belangstelling gelezen 
worden, vooral, wanneer daarin beginselkwesties 
besproken worden. 
Dit nu was het geval in het nummer va."'l 21 Octo
ber, waarin een verslag gegeven werd van een 
rede, gehouden door Mr. Van Riel op een V.V.D.
weekend te Oud-Leusden over bovengenoemd on
derwerp. Dit verslag is dan ook een nadere be
schouwing in de Driemaster zeker waard. 
De politieke partijen worden onderscheiden in drie 
groepen, n.l. de coterie, de klassepartij en de be
ginselpartij, waarbij opgemerkt werd, dat begin
selpartijen alleen in een gunstig klimaat kunnen 
bestaan en de V.V.D. erkend wordt als een over
gang tussen de laatste twee. Is het geen wonder
lijk feit voor een politieke partij, die zich steeds 
beroept op haar beginselen, dat in een verslag in 
haar partijblad, dit feit slechts geconstatéérd 
wordt, zonder meer. Dit staat practisch gelijk met 
accepteren. Het idee der klassepartij past niet in 
de liberale beginselen en men zou kunnen ver
wachten, dat alle tendenzen, die eventueel in die 
richting gaan leiden, met kracht bestreden zou-

Hoe doorbreken 

den worden, zowel organisatorisch, als in publi
caties. Door deze bestrijding kan het klimaat voor 
het bestaan van een beginselpartij geschapen 
worden, niet door het accepteren omdat er toch 
niets aan te doen is. 
Een tweede interessante stelling in dit verslag is 
dat, doordat grote principiële vraagstukken op 
binnenlands politiek gebied maar weinig meer 
voorkomen en de situatie voor de gewone burger 
te onoverzichtelijk is geworden, hierdoor bij de 
kiezers weinig enthousiasme te wekken is. Hieruit 
werd dan de conclusie getrokken, dat de tijd van 
de parlementaire democratie waarschijnlijk voor
bij is .. 
De naam Volkspartij voor Vrijheid en Democratie 
doet verwachten, dat men in deze kring ver
trouwt op het redelijk denkvermogen van het ge
hele kiezersvolk en men de democratie ziet als 
de beste staatsvorm om de individuele vrijheden 
der landgenoten te waarborgen. Bovengenoemde 
stelling duidt echter meer op defaitisme dan op 
vertrouwen. De parlementaire democratie ver
keert momenteel wellicht in een kritiek stadium 
en het is onze taak ons hierover te bezinnen. Deze 
uitspraak echter doet aan de democratie meer 
afbreuk dan welke uitlating van idividuelen ooit 
kan doen. 
Hier is een positieve houding gewenst: Indien de 
politieke partij de kiezers eens meer beschouwde 
als mensen die stééds voorgelicht moeten worden 
(en niet alleen vlak voor de verkiezingen) en dus 
haar activiteit in al haar geledingen opvoerde, zou 
de belangstelling wellicht groeien. Als men het 
kiezersvolk blijft beschouwen als stemvee, ja, dan 
is de democratie ten dode gedoemd. Maar dit mag 
niet gebeuren. 

S. A. H. P ASSENIER. 

•• 
WIJ ons milieu? 

ZELFCR.ITIEK IN DEZE NIET OVERBODIG 
In een jongeren-organisatie moeten we meer zien 
dan een groep jonge mensen, die zich aan elkaar 
binden om gemeenschappelijke idealen na te jagen. 
Dat ideaal, en vooral dat woord "gemeenschap
pelijk" er vóór, is natuurlijk wel van het aller
grootste belang, het is één van de bindende fac
toren. 
Ons ideaal, neergelegd in onze beginselverklaring, 
heeft ons doen besluiten om lid te worden. Maar 
wij zoeken toch meer in onze J.O.V.D. Wij zoeken 
er ook ontwikkeling en ontspanning, met de na
druk op het eerste. 
Als wij deze twee elementen, ontwikkeling en ont
spanning, zoeken, dan zoeken we naar een plaats 
of naar een vereniging, waar we jonge mensen 
aantreffen, die zoveel mogelijk punten van over
eenkomst met onszelf hebben. Die jonge mensen 
nu vinden we vaak op school, en in andere ver
enigingen waartoe de school dikwijls de weg wijst. 
We vinden die punten van overeenkomst ook el
ders, in de straat, waar men woont, op kantoor of 
fabriek en veel andere milieu's. 
Daarmee heb ik meteen het woord genoemd: 
milieu. Veel verenigingen hebben leden, uitsluitend 
afkomstig uit één bepaald sociaal milieu. Bij som
mige verenigingen is dat zelfs opgenomen in de 
doelstelling. Bij anderen echter is dat een ongewil
de consequentie van het feit, dat de oprichters uit 
een bepaald sociaal milieu kwamen of een, even 
ongewild, gevolg dat voortspruit uit een vooroor
deel tegen een naam of een leuze. 
Ik zeg stellig niet te veel, als ik de J.O.V.D. tot 
de laatste categorie reken. Het is al meermalen 
geconstateerd, dat het grootste deel van onze 
leden komt uit de gelederen van de gymnasiasten, 
H.B.S.-ers en studenten. Daarmee is het sociale 
milieu, dat de achtergrond van onze vereniging 
vormt, betrekkelijk klein geworden, en ofschoon 
we daar niemand een verwijt van kunnen maken, 
is het töch jammer. 
De punten van overeenkomst, die geleid hebben 
tot het vormen van onze vereniging zijn niet de
zelfde als die welke onze doelstelling noemt (n.l. 
de overeenkomst van gedachten op staatkundig 
terrein). Buiten ons eigen sociale milieu zijn er 
nog honderden, ja, duizenden, die ook Vrijheid wil
len en ook Democratie. Het is onze opgaaf om dit 
milieu te doorbreken, om ook jongeren uit andere 
kringen eerst aan te spreken en vervolgens aan te 
trekken. 
We hebben het al gezien, dat deze beperktheid 

ongewild is en vaak gevolg van vooroordelen. En 
als we nu werkelijk willen, dat er ook jonge men
sen uit andere kringen bij ons komen, moeten we 
eerst onszelf onderzoeken. 
Het vooroordeel komt niet alleen van de kant van 
de anderen. Ik zou ieder J.O.V.D.-er de raad wil
len .geven om ook eens bij zichzelf te rade te gaan, 
of hij niet ook "een beetje" bevooroordeeld is 
tegenover de ambachtsscholier en het meisje van 
de huishoudschool. Het verschil in school-oplei
ding, in intellectuele ontwikkeling, is één van de 
grote oorzaken van dj:! scheiding van onze Neder
landse jeugd in twee groepen. (Zolang schampere 
opmerkingen over een andere, "lagére" school 
nog louter uitingen zijn van een speelse trots, kan 
het geen kwaad, maar het mag niet een werke
lijke, serieuze beoordeling worden.) Maar met het 
goede staatsburgerschap heeft dit niets te maken. 
In de J.O.V.D. horen allen thuis, die weloverwogen 
de weg van Vrijheid en Democratie kiezen. 
En dan de vooroordelen, die men tegenover ons 
koestert, tegen ons persoonlijk, tegen onze Vrij
heid, ons idee van de Democratie (en tegen de 
V.V.D.), hoe staat het daarmee? Zodra wij zeg
gen, dat het vóóroordelen zijn, moeten wij zorgen, 
dat zij op niets dan laster berusten. 
Wij moeten ons gedragen als jonge mensen, die 
bezield zijn van een ideaal voor een betere wereld. 
Jonge mensen hebben nog niet de gevestigde be
langen en de afgebakende wegen van de ouderen. 
Wij kunnen ons nog vrijer bewegen, en wij moeten 
van die vrijheid gebruik maken. Onze leeftijd geeft 
ons hier een brok Vrijheid en Vrijheid hebben w:ij 
in het vaandel van de J.O.V.D. geschreven. Wij, 
J.O.V.D.-ers, moeten haar gebruiken, het is onze 
plicht. r 
Het is onze persoonlijke houding, op school, op 
het werk en in allerlei verenigingsleven, die bij 
anderen vooroordelen kan wegwerken. 
Een volgende stap is dan - en die is minder 
moeilijk, vraagt althans veel minder van onze 
eigeJ:1. persoon - het karakter van onze bijeen
komsten op een voor ieder verstaanbaar peil te 
brengen. Dat wordt gelukkig al veel gedaan, en 
is ook voor hen nodig, die wij al aangetrokken 
hadden. Want, en dat mogen we bij dit alles niet 
vergeten, ook onder de jongeren, die geen voor
oordelen hebben, zijn er nog heel wat, die nog niet 
de juiste plaats, - d.i. in de J.O.V.D. - hebben 
ingenomen. 

K. v. DIJK. 



DE DRIEMASTER 

Onze Jaarlijkse Algen1enè Vergadering een succes 
VELE LEDEN IN AMSTERDAM BIJEEN 

De gérant van restaurant ,,Het Gouden Hoofd" te Amsterdam, zal het Zondag 19 November druk hebben 
gehad: Bijna 80 J.O.V.D.-ers het zo veel mogelijk naar de zin te maken, is geen kleinigheid. Maar wij 
geloven, dat hij er uitstekend in is geslaagd. Dat de conferentiezaal best wat breder had kunnen zijn, 
was tenslotte niet zijn nalatigheid, maar van de architect, die jaren geleden dit huis aan het Rembrandts
plein heeft neergezet. En deze kon toén nog niet weten, dat eens de J.O.V.D. zijn schepping zou uitver
kiezen om er de belangrijkste bijeenkomst van het seizoen te beleggen. 
De vergadering begon n.l. om elf uur 's morgens. Vele afgevaardigden en leden van afdelingen uit het hele 
land zullen dus die Zondag zeer vroeg hun wekker hebben horen afratelen! 

Waarom te l.wt begonnen werd ! 
Doch niemand had zich verslapen, want toen om 
kwart over elf de voorzitter de vergadering open
de, was ieder aanwezig. Wij begonnen dus vijftien 
minuten te laat! Alleen de voorzitter was hiervoor 
verantwoordelijk. Want als je precies deze dag 
moet uitzoeken, om , 's morgens om half zes de 
ooievaar te bestellen voor de aflevering van de 

derde spruit, weet je van te voren, dat iedereen 
je zo spoedig mogelijk 'de hand zal willen schud
den. Wat niet wegneemt, dat wij hierbij papa en 
mama Linssen nogmaals namens de hele J.O.V.D. 
hartelijk gelukwensen met hun gezinsuitbreiding. 

Het openingswoord van de voorzitter was kort, 
aangezien de te behandelen agenda lang was. Hij 
memoreerde in vogelvlucht de hoogtepunten uit 
het afgelopen verenigingsjaar en sprak zijn blijd
schap uit over de grote opkomst naar deze ver
gadering. Een speciaal woord van welkom richtte 

hij tot de heren Mr. J. Rutgers, algemeen secre
taris der V.V.D. en Mr. J. de Wilde, bestuurslid 
van de afdeling Amsterdam der V.V.D. 
De voorzitter van onze Amsterdamse afdeling, L. 
D. Oosterveld, riep vervolgens alle aanwezigen een 
hartelijk welkom toe in de hoofdstad, waarbij hij 
de hoop uitsprak, dat èn de vergadering èn de 
stad de leden een prettige dag zouden bezorgen. 
Gaarne willen wij hier nog vermelden, dat de 
ontvangende afdeling voor een passende apvrolij
king van de zaal had gezorgd. Zeg het met bloe
men, heeft het Amsterdamse bestuur kennelijk 
gedacht! 
In tegenstelling tot het vorige jaar, waren er nu 
notulen om voor te lezen, een taak, die de secre
taris ettelijke minuten aan het woord hield. De 
beraadslagingen en besluiten van de eerste lan
delijke algemene vergadering passeerden de revue, 
waardoor ook de nieuwe leden op de hoogte wer
den gesteld van hetgeen in het vorige verenigings
jaar werd bereikt. 

!Jaarverslagen 
Het jaarverslag van de secretaris gaf eén opsom
ming van de belevenissen der J.O.V.D. in het 
afgelopen verenigingsjaar. Wij ontlenen hieraan 
het volgende: 
Het aantal afdelingen werd verdubbeld en van 
tien op twintig gebracht. Een resultaat, dat tot 
tevredenheid stemt, maar voor verbetering vat
baar is. In het begin van het jaar werden de sta
tuten en het Huishoudelijk Reglement goedge
keurd en vastgesteld. 
De werkzaamheden der afdelingen verliepen veelal 
zeer vlot en lagen op velerlei gebied. De hoofd
schotel evenwel vormden de discussie-avonden, 
waarop sprekers van buiten de organisatie ofwel 
uit ons eigen midden een inleiding hielden. De 
onderwerpen waren zeer gevarieerd. Hiernaast 
waren er propaganda- en feestavonden, kring
bijeenkomsten, excursies, sjoel- en pingpongwcd
strijden, circulatie van leesportefeuilles enz. En
kele afdelingen beschikken over een eigen ver
enigingslokalitei t. 
Ingesteld werden een kadercommissie, een propa

ganda- en een kampcommissie. 'De kadercommissie 
organiseerde enkele centrale bijeenkomsten. De 
propagandacommissie bereidde de uitgave van een 
propagandafolder voor en het eerste nummer, over 

onze beginselverklaring, van een brochure-reeks. 
In Vierhouten werd tweemaal een landelijk con
ferentie-weckend belegd en het zomerkamp te 
Holten kan in alle opzichten geslaagd heten. 
Tweemaal was een delegatie de gast van de 
liberale jongeren van België, eenmaal op een stu
dentenbijeenkomst te Luik en de andere maal op 
het jaarlijks congres van de Belgische jongeren. 
De J.O.V.D. trad als veertiende land toe tot de 
World Federation of Liberal and Radical Youth, 
toen het bestuur van deze Federatie op 6 en 7 
Januari te Amsterdam bijeenkwam. De secre
taris der J.O.V.D. werd daar in dit bestuur op
genomen. 

In September ging er ook naar Duitsland een 
delegatie om een conferentieweek van de 

"Deutsche Jungdemokraten" bij te wonen. 
De Politieke .Iongeren Contact Raad, waarvan de 
J.O.V.D. een der vier deelnemende politieke jonge
rensorganisaties is, leed aan bloedarmoede. Slechts 
één raadszitting, werd belegd, hetgeen natuurlijk 
te weinig is voor het aankweken van een beter 
onderling begrip. 

"De Driemaster" zette rcgèlmatig zijn vaart voort. 
Nog een tikkeltje meer medewerking van de leden 
zal het blad ten goede komen. Wie weet, wordt de 
vaart dan versneld! 

"Dit jaar was het jaar, waarin wij ons allen 
moesten inwerken. Het komend verenigingsjaar 
zullen wij ons allen moeten geven om de groei 
van de organisatie waar mogelijk te bevorderen. 
De bloei der vereniging zal dan niet kunnen uit

blijv~n." 

Het 'jaarverslag van de penningmeester gaf een 
nauwkeurig beeld van de staat der financiën. Wij 
hebben dit gegoochel met cijfers niet helemaal bij 
kunnen houden, maar de vergadering deed dit wel 
en lanceerde dan ook enkele opmerkingen. De 
kascommissie had echter geen aanmerkingen, zo
dat het verslag werd goedgekeurd, evenals de be
groting, die daarna door de penningmeester werd 
ingediend en verdedigd. 

fiezamenlij/ee lunch 

Als volgende punten kwamen aan de orde: het 
jaarprogramma, de propaganda en "De Drie
master". Samenvattend kunnen wij constateren, 
dat de 1andelijke weekendbijeenkomsten zullen 
worden voortgezet en er zo mogelijk een klein 
congres zal worden gehouden. Het aantal afdelin
geh , zal nog sterk uitgebreid dienen te worden, 
waartoe een intensieve propaganda noodzakelijk 
is, een propaganda waaraan ook "De Driemaster" 
zal moeten medewerken. 

"Tot hier en niet verder," dacht de voorzitter 
toen, die zijn maag hoorde knorren. Hij schorste 
de vergadering om ieder gelegenheid te geven de 
inwendige mens te gaan versterken. In de be
nedenzaal van "Het Gouden Hoofd" was alles 
daartoe in gereedheid gebracht. De dis was wel 
voorzien en deze gezamenlijke lunch heeft er veel 
toe bijgedragen de prettige sfeer van deze bijeen
komst nog te verhogen. Dit was dè gelegenheid 
tot kennismaking met J.O.V.D.-ers uit andere 
delen van ons land, tot het aanknopen van onder
linge gesprekken en tot het uitwisselen van 
ideeën! 

.. 

.,g:[ctuele sociale problemen" 

Bij voortzetting van de vergadering, om ongeveer 
twee uur, werd het woord verleend aan Mr. N. 
E. H. van Esveld, voorziter van de Raad van Ar
beid te Rotterdam, die ons iets vertelde over ,.Ac
tuele sociale problemen". Na zijn causerie ging de 
vergadering in een viertal commissies uiteen, om 
de conclusies, waartoe de heer Van Esveld was 
gekomen, nader te bespreken. Deze conclusies 
werden geheel onderstreept, maar men vo11d de 
tijd nog niet rijp om met een uitgebreide resolutie 
betreffend~ deze problemen in de openbaarheid 
te treden. De voorzitters der commissies zullen 
nu· spoedig bijeenkomen om de naar voren ge
brachte opmerkingen nader uit te werken, waar
na de ter vergadering opgerichte sociaal-economi
sche studiekring zal trachten de gezichtspunten 
van de J.O.V.D. in deze af te ronden en sarrwn te 
vatten in een artikel of brochure. 
Het resultaat, waartoe de causerie van de heer 
Van Esveld ons heeft gevoerd, mag dus alleszins 
bevredigend worden genoemd. 
In de nieuwe kascommissie werden benoen1d de 
heren Olivicr (Amsterdam), De Vries (Groningen) 
en Mans (Arnhem). De commissie van beroep 
kwam er als volgt uit te zien: Mr. J. de Wilde 
(Amsterdam), H. R. Sieman en F. R. Rietveld 
(beiden Den Haag). Op voorstel van de heer Dil 
(Amersfoort) werd besloten tot instelling, als 
onderdeel van het Centrale Kader, van een com
missie voor de Europese Beweging. "\Ve zullen dus 
nu wel spoedig in Europa een volledige federatie 
tot stand zien komen! 

.!ffet nieuwe dfoofdbesluur 

Enkele kleine reglementswijzigingen werden zon
der tegenwerpingen aangenomen. In de toekomst 
zal het nu b.v. alleen mogelijk zijn stemrecht te 
verkrijgen voor die leden, waarvan de contributie 
aan het hoofdbestuur is voldaan. 
Ook de benoeming van de leden van het Hoofd
bestuur leverde geen moeilijkheden op. De ploeg 
voor dit verenigingsjaar is nu: 
Voorzitter: J. G. Th. Linssen, Amsterdam; secre
taris: G. van Schagen, Amsterdam; penningmees
ter: A. Delfos, Strijen; vice-voorzitter: F. R. van 
Gelder, Nijmegen; leden: mej. H. Hardeman, Den 
Haag; mej. 0. H. Kuipers, Utrecht; K. van Dijk, 
Groningen; W. J. Hooftman, Tilburg; W. G. van 
Haersma Buma, Den Haag; S. A. H. Passenier, 
Vlaardingen; W. Reynholt, Rotterdam; A. R. 
Meyer, Den Haag. 
De heer Meester uit Amersfoort werd bereid ge
vonden voorlopig de leiding op zich te nemen van 
de te vormen cabaretgroep. Volgend jaar gaan wij 
dus met een daverend programma door het hele 
land op tournee. Zal dat de J.O.V.D.-kas even 
spekken! 

!J.O.V.$. wordt groot geheel 

Bij de rondvraag werd nog opgemerkt, dat het 
aanbeveling verdient om in dié plaatsen, waar 
nog geen jeugdgemeenteraad of jongerenparle
ment bestaat, de J.O.V.D. het initiatief tot op
richting hiervan te laten nemen. De voorzitter van 
de afdeling Dordrecht deed mededeling van de 
spoedig te verwachten oprichting van een afde
ling in Alblasserdam en de secretaris kondigde 
aan, dat de statuten en het huishoudelijk regle
ment binnenkort in druk zullen verschijnen. 
Voor de sluiting vond nog een kleine ceremonie 
plaats. Met een plechtige buiging overhandigde 
mevrouw Olivier aan de voorzitter het officiële 
kamprapport van het zomerkamp te Holten. Van 
buiten zag dit rapport er uitstekend uit; naar wij 
ons hebben kunnen overtuigen, is het binnenwerk 
navenant. 
Na dit intermezzo sprak de vice-voorzitter (die 
inmiddels de voorzitter hadvervangen en in zijn 
nieuwe functie dus vroegtijdig aan het werk werd 
gezet) voor de laatste maal de aanwezigen toe. 
Hij dankte iedereen voor de wijze, waarop aan 
het welslagen van de vergadering is medegewerkt. 
Velen namen deel aan de debatten of deden het 
hoofdbestuur met hun opmerkingen nuttige sug
gesties aan de hand. Dit is de juiste m::mier om 
de J.O.V.D. te vormen tot een groot geheel. Met 
ieders hulp zal het komende werkjaar vruchtbaar 
zijn en zullen onze doeleinden zeker worden be
reikt. 

G. V. s . 



DE DRIEMASTER 

Schijnwerper gericht op 
PROPAGANDA-WEEKEND VOOR NOORD-NEDERLAND 
Appelscha, ja, schitterend centraal gelegen in de Noordelijke provinciën. Een weekend op 25 en 26 No
vember in "Us Blau Hiem"". 
Veel adressen verzamelen, lange lijsten adressen, langzamerhand aangroeiend tot 350 stuks! 
Een drietal vervolgconto's opstellen; stencillen, vouwen, stempelen, schrijven, postzegels plakken ..... . 
En dat alles drie maal; 3 x 350 = 1050 maal die 5 handelingen verrichten...... Oooh, wat een werk ..... . 
Vreselijk ...... ! Enfin, komaan, vlug beginnen! 
En er werd gestencild, gevouwen, gestempeld, geschreven, postzegels geplakt, alles 1050 maal.. .... Een 
hartelijk dank aan mijn actieve medebestuursleden Klaas, Zus, Els en Klaas. 

De eerste aanmelding; een meisje uit Hennaard 
(Fr.) ...... Hoera, de eerste is er ...... Wie volgt? 
Er volgden velen; per briefkaart, per brief, per 
telefoon, per telegram. Reacties: ik kom graag ... 
juich initiatief van harte toe, enz. enz. 
Brieven van anderen: ik ben ouder dan 31 jaar, 
maar heb kleine kinderen, die nog lang geen 16 
zijn; zij kunnen dus nog niet komen, maar over 
enkele jaren wordt dit anders ...... ! Kijk, dat geeft 
hoop voor de toekomst! 
In een Veeweetje met Ir. A. Voet en Klaas van 
Dijk, 's Zaterdagsmiddags om half vier naar Ap
pelscha. Een prettige gedachte, dat nog veertig 
andere jongeren ook naar Appelscha trekken ..... . 
per trein, per auto, per bus, per fiets ..... . 
Bij Appelscha in het bos "Us Blau Hiem"; sfeer, 
gaslicht, gezellige rood geruite zeiltjes over de 
tafels, kribben, twee boven elkaar; heerlijke stro-
zakken ..... . 
Om half zes opening door ons aller Klaas. Thea 
Heliinga een beloning voor de eerste inschrijving. 
Om zes uur brood gegeten. Zeven uur inleiding 
Ir. A. Voet. Tegen acht uur binnenkomst van de 
"Hollanders" na een vlotte ( ?) reis per Ford; 
negen uur debat en koffie ...... Om elf uur gestart 
en per Veeweetje naar Groningen om de heer Voet 
tijdig in zijn bed te helpen en terug in dichte mist. 
Onderwijl de anderen aan het nachtwandelen met 

rest. Dit is een grote mate van zelfstandigheid, die 
snelle besluitvaardigheid geeft, maar aan de an
dere kant een grotere verantwoordelijkheid op
legt. De andere politieke partijen hebben vaste 
richtlijnen in een vergadering vastgesteld. Dat 
geeft hun afgevaardigden minder vrijheid, terwijl 
ondertussen ook de situatie kan veranderen '-ln 
nieuw partij-overleg noodzakelijk wordt. De libe
raal nu is veel "beweeglijker" en kan zich sneller 
aan de nieuwe omstandigheden aanpassen. 
Heel belangrijk is het voor een politieke partij, 
steeds fris bloed te krijgen, in de vorm van leden, 
liefst afkomstig uit andere kampen. Juist deze 
blijken in de practijk de actiefsten te zijn. De 
flinke arbeider van vandaag is de eigen baas van 
morgen. Daar moeten wij steeds rekening mee 
houden en onze propaganda op richten. Bezadigd
heid in de~e is een groot gevaar. Ook al zouden 
wij eventueel denken er te zijn: laat de partij niet 
inslapen. Het optreden van Traelstra indertijd 
moge ons tot voorbeeld dienen. 
Verdraagzaamheid is ook één der beginselen van 
de liberalen. Zij erkennen de waarden van anderen, 
doch hun verdraagzaamheid heeft ook zekere 
grenzen. Immers, de andere partijen hebben dit 
beginsel niet en daarom bestaat het gevaar, dat 

" 

Appelscha 
De afdeling Groningen van onze organisatie 
nam het initiatief tot het organiseren van 
het hier beschreven propaganda-weekend. 
Deze propaganda heeft goede vruchten af
geworpen, wat moge blijken uit de oprich
ting van de afdeling Meppel e.o. en uit de 
ledenwinst, die de afdelingen Groningen en 
Leeuwarden ,mochten boeken. 
Dat het weekend alleszins geslaagd is ge
weest, vatt ook af te leiden uit de stroom 
van artikelen, die de deelnemers aan de 
redactie deden toekomen. Enige hiervan 
drukken wij hiernaast af. 
De secretaris van de afdeling Groningen 
is wel de verantwoordelijke man voor deze 
Appelscha se conferentiedagen. Dank je 
zeer, Tim, voor de vele extra-werkzaam
heden, die je in November voor de J.O.V.D. 
hebt willen verrichten. Daara(m is het suc
ces van dit weekend voor een groot deel 
toe te schrijven. 

V. S. 
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de liberale partij zich aan eigen beginselen zou op
hangen. Een eerste vereiste toch om een ideaal 
te verw-ezenlijken, is het leven te behouden. 
Bij de discussie werd nog gevraagd, hoe spreker's 
mening was over de J.O.V.D., waarop het ant
woord van de heer Voet luidde: "Ik zie de J.O.V.D. 
als een vereniging, die politiek schoolt, uitgaande 
van de liberale beginselen; zij is zeer zeker géén 
kinderkamer van de V.V.D. en is en moet daar dan 
ook geheel onafhankelijk van zijn." 

E. SALVERDA. 

Vader Van der Heide ..... . tlerugblik van een ".73elangstellende uit de :frovincie" 
Zondag om acht uur réveille (de Zaterdagavond-
afwas was al gedaan ...... bravo Lady en Anky), 
ontbijt, afwassen en ·wandelen...... om elf uur 
koffie met Grönniger Kouke en daarna hersen
_gymnastiek. Ger aan 't woord over het werk ener 
secretaris en Ammy over ons lijfblad ..... . 
Qm één uur gegeten ...... drie flinke gangen. Des 
middags de landelijke voorzitter, J. Linssen, over 
,;Doel en wezen der J.O.V.D."; na de thee een 
_geanimeerd vraaggesprek ...... Om zes uur brood, 
om zeven uur sluiting ...... deprobeerg om een 
"auto" te laten starten, wat jammerlijk mislukte. 
Nieuwe accu, zaak O.K. 
En weg gingen we allemaal ...... Ons verspreidend 
~ver Groningen, Friesland, Drenthe en Amster
dam. Erg voldaan...... tevreden ...... 
·Ja, het is een goed weekend geweest - in alle 
<>pzichten. Om vast nog eens weer te .doen ...... 

TEDEVE. 

eauserie van de .1feer Voet 
Politiek is geen zaak van het verstand alleen, 
doch ook van het gevoel. Alleen dit laatste kan 
QOk niet, vandaar dat er een voqrtdurende wissel
werking tussen beide moet zijn. Met de V.V.D. is 
de situatie nu zo, aldus de heer Voet, dat de be- · 
_ginselen reeds zijn vastgelegd in woorden: Volks
partij, Vrijheid en Democratie. Onder volk ver
staan we hier een groep bewust levende mensen,· 
dus zeker niet in de betekenis van plebs. 
Als sociaal elem~t stelt de V. V.D. de verantwoor
delijkheid op dê voorgrond. Dit is een van haar 
sterke punten. Wie van deze verantwoordelijkheid 
doordrongen is, aanvaardt risico's en gunt oolr 
anderen de mogelijkheden van het leven. Men 
moet leven met beide ogen open, vooruitstrevend 
zijn en nieuwe wegen zoeken en deze ook op dur
ven gaan. 
De liberalen zeggen van zichzelf vooruitstrevend 
te zijn. Wat is nu de betekenis van dit onder
scheid: conservatief-vooruitstrevend? De socia
listen zijn soms conservatief, omdat zij meermalen 
de vooruitgang remmen. De wereld komt immers 
vooruit door gedachten en initiatief van enkelen, 
terwijl de massa maar weinig bereikt en slechts 
als middel dienst doet bij het streven naar nieuwe 
verhoudingen. En juist bij de socialisten is deze 
groep van belang. 
In tegenstelling tot de P.v.d.A., behoudt een libe
rale afgevaardigde zijn volledige vrijheid. De 
grondbeginselen der partij zijn hem immers be
kend, verstand en gevoel voor de situatie doen de 

Het is Maandagavond; de eerste werkdag na het 
J.O.V.D.-weekend te Appelscha is weer voorbij en 
behaaglijk bij de haard zittend, denk ik nog eens 
na over de voorbij gevlogen Zaterdag en Zondag. 
Hoe ben ik er toe gekomen aan dit weekend deel 
te nemen? Maanden geleden las ik in "Vrijheid 
en Democratie", dat er in verschillende steden van 
ons land J.O.V.D.-afdelingen werden opgericht. 
Sindsdien heb ik steeds geprobeerd er achter zien 
te komen of Leeuwarden ook iets op poten zou 
zetten, want als inwoonster van een klein platte
landsdorpje ben je eigenlijk wel o~ de stad aan
gewezen. 
Van een eventueel gevormd bestuur in Leeuwar
den werd tot voor enige weken echter niets ver
nomen (was er toch al lang. Red.), maar toen 
kwam er plotseling licht in de zaak. Via de secre
taris van de V.V.D.-afdeling in onze gemeente, 
werd n.l. medegedeeld, dat er een J.O.V.D.-week
end zou worden gehouden te Appelscha. 

Dit was de kans om op de hoogte te komen van 
de ideeën, die de J.O.V.D. voorstaat en tevens om 
eens iets meer te horen van d~ Leeuwarder af
deling. 
Zo werd dus de reis naar Appelscha ondernomen. 
Reeds dadelijk bij het binnentreden van de Jeugd-

herberg werden we getroffen door de gezellige en 
kameraadschappelijke sfeer, die daar heerste, zo
dat ook de "groentjes" zich daardoor gauw thuis 
voelden in het voor hen nog vreemde milieu. 
De Zondag was voor ons als eventueel toekomstige 
leden vooral van belang, omdat we toen door de 
landelijke voorzitter, J. Linssen, op de hoogte 
werden gebracht met de beginselen, het doel en 
wezen van de J.O.V.D. De korte toespraken van 
secretaris G. van Schagen en redactrice Ammy de 
Muynck, vertelden ons iets van de werkzaamheden 
die hun functies meebrengen. 
Al deze toespraken hebben er toe bijgedragen, ons 
inzicht te verhelderen en zij zullen ongetwijfeld 
bij veel niet-leden het gevoel hebben opgewekt, 
ook lid te moeten worden van de J.O.V.D., omdat 
deze organisatie ons iets heeft te zeggen en te 
leren, waar we in ons verdere leven nog heel wat 
aan zullen kunnen hebben. 
Nu ligt het Appelscha-weekend weer achter ons 
en blijft ons nog slechts de herinnering aan de 
aangename uren, die we daar hebben doorge
bracht. 'Een woord van hartelijke dank aan het 
bestuur van de afdeling Groningen der J.O.V.D. 
is alleszins op zijn plaats. 

THEA HELLINGA. 

PIONIERS NAAR PAPOEALAND 
een boek van x .1llaassen, resident 

Nu de algemene belangstelling in den lande is ge
richt op Nieuw Guinea, gezien de nog onzekere 
politieke status van dit· gebied, komt het ons, 
vooral in verband met de plannen, welke dè Ne
derlandse regering moge koesteren ten aanzien 
van de emigratie, wel wenselijk voor, de aandacht 
te vestigen op de door de heer M. Klaassen op
gestelde brochure "Pioniers naar Papoealand". 
(C.V. Uitgeverij v.h. C. de Boer Jr., Amsterdam.) 
De schrijver, die als bestuursambtenaar in Nieuw 
Guinea o.m. was belast met de leiding der Euro
pese _Iandbouwkolonisatie in zijn onderafdeling, 
geeft hierin in korte trekken, doch niettemin op 
handige en deskundige wijze aan, hoe emigratie 
daarheen wel en hoe nièt moet geschieden. 
Na een algemeen overzicht worden achtereenvol
gens behandeld: gesteldheid van de bodem, mo-

gelijkheid van Europese landbouwkolonisatie, 
vroegere mislukkingen en de oorzaken daarvan. 
Het probleem van de erosie wordt uitvoerig be
handeld en een vergelijking wordt gemaakt met 
Amerika, waar door de kolonisten op grote schaal 
roofbouw is gepleegd. 
Voorts wordt - als praktijkvoorbeeld·- ver
wezen naar het aardnotendrama in Tangayika, 
ten bewijze welk verschil er bestaat tussen papie
ren plannen en naakte werkelijkheid. 
Tot slot geeft de schrijver met nadruk te kennen, 
dat naast vele andere factoren, waaronder de 
materiële, iedere poging tot kolonisatie een ern
stige voorbereiding, zowel psychisch als physiek, 
als basis moet hebben wil er enige kans tot slagen 
zijn. 

H.R. S. 
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WINTERSEIZOEN: 
~~ALLE HENS AANDEK ~~, 
NAARDEN-BUSSUM. 

Nieuwe actie. 
Op onze afdelingsvergadering is gebleken, dat we 
er, wat betreft het aantal leden, maar middel
matig voorstaan. Daarom heeft het nieuwe be
stuur, bestaande uit: mej. IJ. Bergmans, voorz.; 
D. van Noppes, penningm.; mej. R. Suurenbroek, 
secr., mej. A. van Dijk, besloten een grootscheepse 
propaganda-actie op touw te zetten om de jonge
ren van het Gooi enthousiast te maken voor de 
J.O.V.D. 
Maar dit kan het bestuur niet a,J.leen opknappen 
eiJi het heeft daarom de steun nodig van onze 
trouwe leden. Maak vrienden en kennissen enthou
siast! Zij kunnen zonder enige verplichting een 
proefnummer van de Driemaster ontvangen. Het 
nieuwe secretariaat is gevestigd: Vondellaan 4, 
Bussum. Tot ziens op onze eerstvolgende bijeen· 
komst. 

DORDRECHT. 

De taart deed het weer best. 
Deze afdeling had op Donderdag 23 October weer 
een prettige bijeenkomst. Het was de eerste keer, 
dat een dame de spreekbeurt vervulde. Voor dit 
heugelijke feit bood men haar na afloop bloemen 
aan. Mevrouw Dr. H. B. van Bilderbeek-Van 
Meurs (lid van de gemeenteraad) sprak over het 
onderwerp "Thorbecke". Het standbeeld van deze 
grote staatsman in Amsterdam, had haar in haar 
jeugd al geboeid. Haar interessant en levendig 
betoog gaf een duidelijk overzicht van zijn leven 
en werken .. 
Voor de lezing gaf de voorzitter een uitgebreid 
verslag van de Jaarlijkse Algemene Vergadering 
in Amsterdam. 
De opkomst had ditmaal wat beter kunnen zijn. 
Na afloop kwam de traditionele taart (niet steeds 
dezelfde!) weer voor de dag. 

ROTTERDAM. 

Over leven en groei. 
De afdeling Rotterdam hield voor de tweede 
maal (!) in de maand November een bijeenkomst 
en wel op Maandag de 27e. 
Sprak Mr. Stempels, die parlementair redacteur 
is van de Nieuwe Rotterdamse Courant, op de 
vorige avond over de werkz8.8lmheden van de 
Eerste- en Tweede Kamer, thans hield hij een in
leiding over het Humanisme, in zijn hoedanigheid 
van hoofdbestuurslid van het Nederlends Huma
nistisch Verbond. 
In tegenstelling tot de vorige avonden, wera deze 
bijeenkomst gehouden in een zaal van de studen
tensociëteit "Asker". Als gasten waren aanwezig 
leden van het Politiek Jongeren Contact "Rotter
dam" en enige afgevaardigdelli van de "Vrouwen 
in de V.V.D.", afdeling Rotterdam, terwijl, zoals 
altijd, ook de afdeling Dordrecht van onze J.O.V.D. 
vertegenwoordigd was. De Rotterdammers zelf 
lieten zich al evenmin onbetuigd, zodat van een 
alleszins bevredigende opkomst gesproken mocht 
worden. 
Op korte en duidelijke wijze zette de spreker het 
wezen, het doel en ,de betekenis van het Humanis
me in het algemeen en van het Nederlands Huma
nistisch Verbond in het bijzonder, uiteen. Na de 
pauze was er gelegenheid tot het stellen van vra
gen, waarvan ruimschoots gebruik gemaakt werd. 
Na afloop werd er nog geruime tijd levendig ge
discussieerd over het besproken onderwerp. 
Allen zijn het er roerend over eens: de afdeling 
Rotterdam leeft en...... groeit! 

TOT 10 jANUARI BESTAAT ER 
GELEGENHEID C 0 P Y VOOR 
HET VOLGEND NUMMER IN 

TE ZENDEN, 
LET DUS OP DEZE DATUM I 

REDACTIE. 

AMERSFOORT. 

Cabaretiers. 

Drie leden bezochten de Algemene Vergadering 
te Amsterdam, o.a. ons lid Henk Meester, die daar 
direct tot landelijk cabaret-man werd benoemd. 
Proficiat, Henk, wij in Amersfoort weten, dat je 
de kunst verstaat. 
En dus ...... zijn we op 28 November meteen maar 
gestart met de oprichting van ons J.O.V.D.-caba
ret in Amersfoort, waarvoor Henk een geheel 
nieuw repertoire schrijft. 
Een twaalftal medewerkers gaf zich spontaan op 
om aan he1l slagen mede te werken. 
J.O.V.D.-ers in den lande, jullie horen er meer 
van! Dat wordt binnenkort een daverend weekend 
in de Keistrui. 

VEEL GELUK EN VOORSPOED IN 1951l 
RED. EN ADM. DE DRIEMASTER j 

AMSTERDAM, 

Ingeslapen? 

Eind November verzond de secretaresse van de 
afdeling Amsterdam aan leden en belangstellen
den de gebruikelijke mededeling omtrent de te 
houden kringbijeenkomsten. Wij vernamen helaas 
van verschillende zijden, dat de bijeenkomsten 
slechts matig waren bezocht. Dit was ook het 
geval met de feestelijke propaganda-avond, die 
voor 8 December was georganiseerd. Het was erg 
prettig enkele nieuwe gezichten te zien daar, 
maar de meeste leden lieten verstek gaan en 
waren niet, zoals van hen verwacht was, met hun 
vrienden en vriendinnen op komen dagen om te 
luisteren naar Jacques Linssen. De landelijke 
voorzitter vertelde over het doel en streven der 
J.O.V.D. en \het is jammer, .dat de leden van de 
afdeling Amsterdam er niet voor gezorgd hebben, 
dat des voorzitters interessant betoog een groot 
gehoor bereikte. 
Wanneer Sint Nicolaas onze Lage Landen bij de 
Zee niet alweer had verlaten, zouden wij deze al
om om zijn bereidwilligheid en gulheid bekend 
staande heer met witte baard verzocht hebben zijn 
trouwe dienaar Zwarte Piet de opdracht te geven 
de slaperige (of reeds slapende ? ) Amsterdamse 
J.O.V.D.-ers wakker te kietelen met zijn effectvol 
strafwerktuig, de gard. De propaganda-avond was 
overigens, niet in het minst door de medewerking 
vàn diverse leden in de vorm van pianospel, voor
dracht, zang en door de deskundige balleiding, erg 
genoegelijk. 

HAARLEM. 

Mr. Bettink sprak. 

Op 17 November j.l. sprak Mr. J. G. Bettink, 
gemeenteraadslid van Haarlem over "de ontwik
keling van het politieke leven in Nederland van 
1815 tot heden. Die periode werd verdeeld in vier -
tijdvakken, te weten het conservatieve (1815--
1848), het liberale (1848-1901), de periode van 
de clericale coalitie (1901-1940) en de Rooms
rode, die in 1945 begon. 
Hij schetste uitgebreid de democratisering van 
ons land, waarvan de liberalen de baanbrekers 
waren, stond lang stil bij het jaar 1848, waar de 
grote Thorbecke met zijn grondwet de basis leg
de voor de liberale democratie, en behandelde 
daarna de periode, waarin Nederland vrijwel on
afgebroken door liberale kabinetten werd gere
geerd. In 1870 kwam een kentering in het libera
lisme. Er ontstonden twee stromingen, n.l. een 
conservatieve en een vooruitstrevende vleugel. 
Ook de A.R. was in opkomst onder hun leider 
Kuyper. De Katholieken waren vóór 1868 liberaal, 
doch na e'en rede van de Paus, waarbij deze er op 
aandrong zich van de liberalen af te scheiden, 
werd hieraan door vele Katholieken gevolg ge
geven. 

Toen in 1887 de Katholieken en Anti-Revolution
nairen de meerderheid kregen werd een nieuw
conservatief ministerie onder leiding van Heems
kerk gevormd, dat gedurende vijf jaren een wip
positie kon handhaven. Aan het liberale kabinet 
Goeman-Borgesius heeft het land zijn ongeval
lenwet, leerplichtwet en andere sociale wetten te 
danken. Hierna schetste spreker de opkomst der 
S.D.A.P. onder leiding van Troelstra. In 1897 was 
deze partij voor het eerst door twee leden In de 
Kamer vertegenwoordigd. In 1901 leden de libe
ralen een grote nederlaag, die o.a. in verband. 
stond met de Transvaalse oorlog. De clericale 
coalitie deed haar intrede en Kuyper werd eerste. 
minister. In 1913 was er nog eenmaal een liberaal 
ministerie, n.l. dat van Cort van der Linden. 
Tenslotte besprak Mr. Bettink in het kort de 
ministerie~, die Nederland laatstelijk heeft gehad, 
waarna nog diverse vragen uitvoerig werden be
antwoord. 

LEEUWARDEN. 

Nog steeds groeiende. 

Bij wijze van entrée hield het nieuwe bestuurslid, 
J. Helmig, een praatje over "Jeugd en Politiek"', 
waarbij hij. het hoofdartikel van mr. K. van Dijk. 
in de vorige Driemaster verder uitwerkte. Hier
nver werd enige tijd gedebatteerd, waarna het 
eerste slachtoffer werd aangewezen om onvoor
bereid het woord te voeren over een opgegeven 
onderwerp. Ook hierover, n.l. de terugkeer van de 
oude gezelschapsdansen werd van gedachten ge
wisseld, waarna zelfs Korea nog in het geding 
werd gebracht. Alles bij elkaar een gezellige 
avond met een goede opkomst (hoewel het be
stuur niet had verteld, dat er dansen na was). 
Het Noordelijk weekend in Appelscha heeft, dank 
zij de activiteit en de overredingskracht van Sig
rid Houwen, acht nieuwe leden opgeleverd, waar
van verschillende een flinke reis hadden gemaakt 
om deze vergadering bij te wonen. Ook 9 Decem
ber leverde weer twee nieuwe leden op, zodat de. 
afdeling steeds groeiende is. 

GRONINGEN. 

Beste wensen. 

Aangezien de organisatie van het weekend te Ap
pelscha dermate veel van de bestuursleden der 
afdeling Groningen heeft gevergd, zal er, teneinde-. 
weer op krachten te komen, in December geen af~ 
delingavergadering worden gehouden. 
In Januari starten we weer met een bijeenkomst, 
waarop vermoedelijk Ds. M. A. Krop, studenten
predikant te Groningen, een inleiding zal houden. 
De leesportefeuilles zijn inmiddels weer hun rond
gang begonnen en de huisbijeenkomsten zullen in 
1951 nög beter worden bezocht dan in het afge
lopen jaar. 
Er wordt getracht om een programma op te stel
len betreffende de vergaderingen welke in de 
eerstvolgende vier maanden zullen worden ge
houden; de sprekers zijn reeds aangeschreven, zo
dat we daarover spoedig meer zullen horen. 
De leden, die meenden in Appelscha verstek te 
moeten laten gaan, hebben ook deze keer weer 
ongelijk gehad. Zij kunnen elders in dit nummer 
artikelen vinden, welke voor zich zelf spreken en 
een inzicht zullen geven van het enthousiasme der 
aanwezigen. 
Een goed uiteinde en een voorspoedige vaart van 
onze Driemaster in 1951. 

T.d. V, 

HET SECRETARIAAT DER 
]. 0. V.D., TEVENS REDACTIE
SECRETARIAAT, GEVESTIGD 
TE AMSTERDAM-Z., 

VAN TUYLL VAN SEROOSKERKENPLEIN 291 



J 

I 

DE DRIEMASTER 

~ 

I N.V. Oliefabrieken N.V. Ned. Caoutchouc- en 
Gutta-Perchafabriek 

I voorbeen Bakker & Zoon 
T. DUYVIS Jz. 

Koog aan de Zaan 

• 
Plantaardige oliën I RIDDERKERK 

! 
"' 

• 
Slaolie 

9échnische • 

~ :Rubberartikelen 
Salata 

• 
Chocoladepasta 

-

THOMASSEN & DRIJ t~R 
DEVENTER 

voor: 

Blikverpakking voor de Conservenindustrie 
Rondcartonnages 
Patentsluitingen voor glasverpakking 

N.V. 
W. A. HOEK's 

MACH !NE- EN ZUURSTOFFABRIEK 
Eoofdkantoor en Machinefabriek te Schiedam. 

COMPRESSORS voor alle gassen en iedere druk. 
INSTALLATIES voor de bereiding van zuurstof, stikstof, enz. 

uw REGENKLEDING 

bij 

wordt subliem gereinigd en water

dicht door een speciale behandeling 

PALTHE! 

H. ten Cate Hzn. & Co. 
Nu Vu 

ALMELO 

Katoenen- en Kunstzijden manufacturen 

• • ··st door kenners 
Wessanen s ril ' . 6k ver· 

··d aagd, is nu o 
a\\1} gevr .. baar Elke soort 
pakt verknl9 . · ht en 
. vu\dig ultge:zoc _.. ' 
IS :zorg K. • d" Wessanen s 
b td I leS 1e \ 

eproet . . U he\ beste 
riist, dan kiest 

lh èet er mei .,iJl ••• 
Ja, als er maar heerlijke Stroja chocoladevlok~en op 
de boterham zijn, dan is het bord leeg voordat U 
er erg in hebt. 
Stroja vlokken worden bereid uit pure chocol;tde, 
zijn voedzaam en gezond. • 
Geef Uw kinderen Stroja op dè bóterham • • • ze 
vinden het een tractatie. Neem zelf ook een boterham 
met Stroja chocoladevlokken ! 
Prijs per carton 95 ct. 

KONINKLIJKE CACAO- EN "CHOCOLADE FABRIEKEN 
DE ERVE 1-1 D& JONG A2 1 7QO 

WORMERVEER 

D E E C 0 N 0 M I S C H E V L 0 E R B E D E KK I N G 

7 



-

DE DRIEMASTER 

............................•.........•......••... 
• • • 

BOELE's • N.V. • • • • Scheepswerven en Machinefabriek • • • BOLNES • • , . 
• • Nieuwbouw en reparatie I~ • 
··········································~······· -

Machinefabriek en 
Scheepswerf 

van 

P. SMIT Jr. N.V. 
' 

ROTTERDAM 
r 

L. SMIT & ZOON 

Á 
KINDERDIJK 

voor 

BAGGER MATERIEEL, ZEESLEEP ~ 
BOTEN, ALG. SCHEEPSBOUW 

. 

DE ROTTERDAMSCHE 
DROOGDOK MJJ. N.V. 

STAALCONSTRUCTIES 

ANNO 18'13 

SPOORWEGMATERIAAL 

BLOEMENDAAL 
& LAAN N.V • 
WORMERVEER 

Rijst, Havermout, 
Rijstvlokken, 
Mais-flakes 

• 
C.V. OLIEFABRIEKEN 
"DE TOEKOMST~' 

WORMERVEER 

Veevoeders, 
Technische oliën 
"Smaragd" Slaolie 

BOSMAN 
"'"o ~NoV~ 0 ,. ... ,_ --îïJ:? 

' . 
' , 

CONSTRUCTIE-WERKPLAATS 
MACHINEFABRIEK 
ROTTERDAM - BRIELSELAAN 45 

Telefoon 72525 (3 lijnen) 

No 6 uur Barendrecht 492 

SPECIALITEIT 
VLIEGTUIGONDERDELEN - HULP· 
WERKTUIGENVOOR LUCHTVAART
ROESTVRIJ ST ALEN UITLAATPIJPEN· 
LICHTMETAALWERKEN, ENZ. ENZ. 

SMIT 
SLIKKERVEER 

I DYNAMO'.S - MOTOREN • INSTAlLATIES I 

N.V. 
Machinefabriek 
IJZER-, STAAL- EN 

METAALGIETERIJ 

v.h. Bakker & Co. 
RIDDERKERK 

N.V. SCHEEPSWERVEN 

"PIET HEIN" 
vcorheen 

FIRMA W.SCHRAM&ZONEN 

• 
WERVEN TE BOLNES 

EN PAPENDRECHT 

!i 
Twee dwarshellingen, elk 115 mtr. 
lang. Overdekt droogdok 11 6x30 
meter, geschikt voor het zwaarste 

materiaal. 

Telefoonnummers Rott•rdam 
71354. Dordr~eht 3774 
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