
> ,. 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. 
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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. 
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