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HOE KOM IK IN KOTTEN? 
WINTERSWijK is per l!ein 

bereikbaar uit: 
I. Arnhem via Duelincliem en 

Aalten. 
2. Vet•enter via lulfen en Rum1o. 
.1. Enschede en Hengelo via Z.:i/Jer-

gen en Groenlo. 

Van Winterswijk naar Kollen k1m 
je met een cumfortabele bus uf ojJ 
d.-: fiets (± 6 k.m.). 

De bussen vertrekken 1'1111 Winters-
1uijk-.1tation l!ltt '1.0·1; /LJ-1; 16.1<! 

e11 2/.U.f e11 zijn bi1111f'11 lu·t kwar
tier in Kollen. 
De lllls.1en 111/lluit Kollt:n arrit•e
r!'ll in ll'inlcrswijk 0111 IJ.J 11; 11.19; 

/fdO; 21.19. 

Fit:ISI'IItf l'fiiiUil Jl'in/('l'.\11'ijk /Jl'll j1· 
l>itlllt'll lu·t 1111!{ 1111r i11 1-.'oltt·n. 
11 in t•olp,t'll t!llkf'IP allllll'i)zingru: 
/11 ll'inll'I'111'Î)k de rirhtinp,u•ij:n 
t/11111' J..'n/11'11-0N!inp, t•nlgt·n. (Or
ding, i., t'rlt /Juils fJlaatsjr· ruen oi'r'r 

rlr ,!!,ff'll.\). 

Otulrtll'~!!, p,aa/ lllf?ll Oi•rr drir t'a.\/1' 

In ugp,l'll (brug 1 na .1 k.m.; brug 

IJ 1 k.m. verder; brug lil nog I 
/{.In. verder). Tussen bntg 1 eu J1 

loopt eeu zijweg die ook naar .J..'ol-
11'11 leidt maar die we niet moelen 
in.1laan! Vlak voor brug Jll gaal 
een zijpaadje naar links, dat na 

whele kronkelingen bij "de Wil
lasltaar" uitkomt. 

Ook de busreizigers kunnen voo1 
lnug JIJ uitstappen. De bus stopt 
n.l. op verzoek! 

A uto/Jestwuders /umnen /JP!t'l' rt:n 
ie/1 1111dere roult: nemen. 
Zij gaan, !w111eude uit ll'intns
;,•ijk, wt'l over brug JIJ en llj'dcl! 

door lot. flf'l jJoslhan/oor (tlfl I k.tll. 

rnltls l•tlll de weg, /Jij kruispunt). 
llil'l' slaan :c /Jij de 11'1'gu•ij:t:r 
links af f'll ·uulgt:n dt• 11f'11tarrif· n'q~ 

(rif'i1ting Strr11p,mn•r-Hatu111). J)e 

U'rg maakt e11lu·le /Jochlcll, gaat 

Ui't'r rt111 lnuggr~t je t'll berrihl na 

I f1.111. t't'll hruisJnmt /Jij jJatltlt·
sl!u·l / 1129. Hier stamt u•e linksaf en 
lwttlt'll via tlr :tmdw~g l1ij ,.dl' lVii
Ins/war". 

Grote gebeurtenissen werpen hun schaduwen vooruit 

Hoe wel de rubriek "Van de Hoofdbe
stuurstafel enige tijd op recès is geweest, 
hebben de Hoofdbestuursleden allerminst 
stilgezeten en ondertussen braaf vergaderd. 
De 28ste Februari heeft een zitting plaats 
gevonden, die een extra feestelijk kar~k
ter droeg (uitsluitend in de conversatie
toon!) wegens de herdenking van het feit, 
dat het de 2Gste Februari precies 5 jaar 
geleden was, dat onze organisatie werd 
opgericht. 
Voorts werd uitgebreid gediscussieerd en 
\'anzelfsprekend werden de nodige be
sluiten genomen (de certificatcnactie, 
propaganda, Centraal-Kader, zomer
kamp. Nederland~ Jongeren Parlement en 
J.E.L). 
Op 25 April was er een bijeenkomst, waar
in de bovengenoemde onderwerpen we· 
derom een degelijke bespreking behoef
den. \\'e konden evenwel met tevreden
heid constate1·en, dat het weekend te Rot
terdani dd. JOjll April goed geslaagd 
was. 
De J.O.V.D.-fractie van het Ned. Jonge· 
ren Parlcment onder voorzitterschap van 
de heer Nmdlohne was inmiddels ge
vormd. Een handleiding Afdelingsregle
ment aanschouwde inmiddels het levens
licht. De verkiezingsuitslag passeerde de 
revue. 

Er werd gewezen op het grote gewicht 
van de totstandkoming van de Telders
stichting, alsmede op de belangrijkheid 
onze aandacht te richten op de culturele 
waarden en deze in de vorm van b.v. mu
ziek en declamatic op onze bijeenkomsten 
ingang te doen vinden. 

23 Mei vergaderde het Dagelijks Besmur. 
Nadat teruggezien kon worden op een ge
slaagde C.K. bijeenkomst dd. 2 Mei met 
een voordracht van mr. Burger, dd. 15 
Mei met de Nederlandse sectie van de 
J.E.L., bestaande uit 5 vertegenwoordi
gers van de L.S.V.A. en .'i representanten 
van de J.O.V.D. en een algemeen adviseur, 
de heer J. G. Th. Linssen, officiëel ge
ïnstalleerd was te Amsterdam en 22 Mei 
het Nederlands Jongeren Parlement op-
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enz. 

trad in de F.erstc Kamer, \'l>lllllle het a.s. 
Congres de hoofdschotel. 

Oe agenda voor de H.H.-vergadering op 
13 Juni was belworlijk uitgebreid. (Som
mige leden zagen zelfs hun nachtrust 
reeds bedreigd). 

Allereerst opende de voorzitter met de 
mededeling, dat het C.K. de vorige dag 
(Zaterdag 12 Juni) een uitstekende bij
eC'nkomst had georganiseerd in het ge
bouw van de Tweede Kamer, waar mr. 
Konenhorst "De Katholieke Visie op het 
Liberalisme" gaf. Een dergelijk bericht 
geeft uiteraard r·eden tot vcrheugen is. 
Na de gebruikelijke behandeling der no
tulen en het voorle1en van de ingekomen 
qukken, waarbij ik gaarne wil attenderen 
op de uitnodiging ,·oor het Congres van 
de \\'mld Fedcration of I.iberal and Ra
dical Yourh, dat dit jaar in Italië (Stresa 
of \'arese) gehoudcu zal worden van 25--
29 September, - zij die hiervoor belang 
stelling hebben, kunneu nadere inlichtin 
g('n verkrijgen bij onze secretaris de heer 
L. D. Oosterveld, Botticcllistraat 8, Am
sterdam-Z. - werd een enkel woord ge
wijd aan de samenstelling van de l·edactic
cummissie van De Driemaster, die we
gens uittreden van een der leden, een 
wijziging zal moeten ondergaan. 

Congres. 

En zo belandden wij dan bij de debatten 
over de viering van het lustrum-congres. 
hetwelk 13 en 14 November in de hoofd
stad des lands wordt gehouden. Hoewel 
de meningen niet geheel en al parallel 
gingen, hetgeen waarschijnlijk meer te 
wijten was aan de lust tot het opvoeren 
van de kunst der welsprekendheid in het 
algemeen en voor her Congres in het bij
zonder, zijn wij het toch allen er over 
eens, dat dit eerste lustrum-congres zo 
harmonieus en waardig gevierd moet wor
den, dat wij er nier alleen met het grootste 
geuocgen op LUllen terugzien, maar her 
tevens ook als uitgangspunt en stimulans 
kunnen beschouwen om met het nodige 
enthousiasme, dynamisme en optimisme de 
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liberale zaak te dienen: de vlam van de 
liberale gedachte tot een helder stra-. 
Iend licht te doen worden. 
Wanneer een ieder, van deze gedachte 
doordrongen, in November te Amsterdam 
samenkomt, dan kan deze idee verwezen
lijkt worden eu zal ongetwijfeld, mede 
dankzij de ontvangende afdeling Am
sterdam, die degelijk en origineel haar 
maatregelen treft, het succes niet uitblij
ven. Het programma biedt hiertoe ruim
schoots de gelegenheid. Er wordt naar 
g·estreefd twee resoluties, betreffende de 
woningbouw en het radiovraagstuk te be
handelen. 
Daar het iets te voorbarig is nu al de 
sluier op te lichtcu over het definitieve 
programma, zal ik vcrder van dit onder
werp afstappeu. ·weldra hent lJ van alles 
in kennis gesteld eu kunt lf vol vcrlangt'n 
naar dit gebcurcu uitzieu. 
Terloops zij vermeld, dat de arnbsperiodc 
van het huidige Hoofdbest uur per No
vember afloopt. Suggesties van de afde-
1 in gen betreffende voor te stellen randi
daten worden gaarne ingewacht. Een 
schrijven dienaangaande vanwege het 
H.R. zal de afdeling·en hinnt·n af1icnbare 
tijd bereiken. 
Vervolgens kwam ter tafel het bijel'n
komen van de F.xccutive van de \V.F.I.. 
R.Y. dd. 26j27 Juni re l.uik. (Zie elders 
in dit nummer). 
Tiet Zomerkamp is thans in gereedheid. 
De heer Rooy vertelt lJ regelmatig. wat 
dit kamp lJ aan geneugten te bicden heeft. 
Tiet c·nige dat {T nwmentee! te doen staar 
is { T ten spoedigste aan te melden! 
Op 25 en 2fi September (noteert U deze 
data reeds nt't) zal er een najaarsweekend 
worden gehouden te Ermelo, wederom ge
steld in het teken van de Europese ge
dachte. Tevf'ns zullen de resoluties be
handeld worden. Ook het Centraal Kader 

Wie heeft er een· schrijfmachine 

Het algemeen secretariaat van de 
J.O.V.D. heeft dringend behoefte 
aan een schrijfmachine. 
l.eters. die eeu dergelijk appa
raat. al dan niet tegen hctaling. 
Ier mnname kunnen aanbieden. 
wonlt·n \nzocht zich tot het alg. 
"'lT., 1\otticellistlaar H re Amster
dalll t<· wenden. 

zal hier haar activiteit aan de dag leggen, 
hetgeen U een garantie biedt voor een 
excellent eR prettig week-end. De afde
lingen, welke haar 5-jarig bestaan achter 
de rug hebben, zal een verrassing bereid 
worden door het H.B. 
liet H.B. Iaat niet af van haar waeck
saam heid en hondt zeker geen zomerslaap! 

H. K. 

Open briefvan de J.O.V.D. 
aan de V.V.D. 

Her Hoofdbestuur van de J.O.V.D. heeft 
op 16 Juni 19!\4 onderstaande open brief 
aan het Hoofdbestuur van de Volkspartij 
voor Vrijheid en Democratie gericht: 
liet Hoofdhestuur van de Jongeren Or
ganisatie Vrijheid en Democratie, in ver
gadering bijeen te Amersfoort, heeft met 
belangstelling kennisgenomen van een 
vijftal beschouwingen van zijn voorzitter, 
dr. H . .J. Roethof, in de laatste nummers 
'an "Vrijheid en Democratie", het orgaan 
van de V.V.D., over de organisatie van 
het partij-apparaat en over de door de 
\'.\'.0. in de naaste toekomst te volgen 
gedragslijn bij de candidaatstellingen 
voor de verkiezingen van·· de vertegen
woordigende lichamen alsmede bij het 
bepalen van haar standpunt met betrek
king tot de huidige maatschappelijke 
situatie. 
:\angezien ous HoofdbeslUur zich in me
nig opzicht met de in die beschouwingen 
naar ,·men gebrachte zienswijze kan ver
enigen, heeft het zich afgevraagd op wel
ke wijze het best aan de daarin vervatte 
wensen kan worden tegemoet gekomen. 
Met het oog op het grote belang van een 
l'n ander HJor de liberale zaak in de naas
te toekomst, waarvoor het Hoofdbestuur 
uiteraard grote belangstelling heeft, stelt 
het Hoofdhestuur voor twee delegaties te 
benoemen, respectievelijk uit het Hoofd
hestuur van de V.V.D. en van de J.O.V.D., 
teneinde gezamenlijk alle in meergenoem
de bc~rhouwingen aangesneden vraag
st ukken diepgaand te onderzoeken en 
daaromtrent voor het einde van dit jaar 
1 apport uit te brengen. 
Teneinde het karakter van deze bespre
kingen 10 duidelijk mogelijk te onderlij
IH'n stelt het Hoofdbestuur tenslotte voor 
dt•Je te doen plaats vinden onder leiding 
,·au de Voorzitter van de Prof. Telder
stichting, Prof. dr. H. J. Witteveen, 

~ r HBU1gJHBu, 
I uitvoer levenspeil I 
I I 
I I 
I Needand's uitvoer en Neerland's levenspeil zijn I 

als de vloeistol in communicerende vaten. 

I Stijgt de uitvoer, dan stijgt het levenspeil mee. I 
Aan de Nederlandse zakenman is de opgave 

I 
gesteld jaarlijks de uitvoer met I 400.000.000 I 
te doen stijgen. 

De diensten van een actieve bank, met eigen 

I 
kantoren in vele van de belangrijkste afzet- I 
gebieden ter wereld, kunnen bij het vervullen 

van deze zware exportopgave van onschatbare 

I r;::· voor U: de HBU I I 
I HOLLANDSCHE BANK-UNIE N.V. I 
L ..:S=·=AG=ER:. ..J 


