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Nabeschouwing over ons Zomerkamp 
Alhoewel het Zomerkamp al weer 
drie maanden achter ons ligt, willen 
we toch niet nalaten enige van onze 
ind1.1Ukken hier neer te schrijven. Ook 
dit jaar was .tot kampplaats gekozen 
het prachtige Holten, waarvan de 
omgeving zich zo uitstekend leent 
voor fietstochten, cross-countries en 
vossenjachten en waaraan degenen, 
die in Holten aanwezig waren pretti
ge herinneringen zullen bewaren. 
Dat we van de omgeving gebruik ge
maakt hebben, kunnen we U verze
keren. De weergoden waren ons zeer 
gunstig gezind, waardoor we bijna 
iedere dag de Holtense streken op de 
fiets doorkruisten en onderweg ge
bruik maakten van de gelegenheid 
om een duik in het ·koele water van 
kanaal of rivier te nemen. Dit mooie 
weer heeft ook gemaakt, dat we maar 
twee keer de door Mies Linssen zo 
prima verzorgde maaltijden, binnen, 
in gezelschap van het varkengeknor 
hebben hoeven te nuttigen. 

0, ja, we hebben ook nog wel iets 
anders gedaan dan gefietst, gegeten, 
gezwommen en ons door de zon bruin 
laten bakken. Maar een enigszins 
volledig verslag van de beweeglijk
heid der deelnemers naar lichamn en 
naar geest, zou vele kolommen van 
onze Driemaster vullen en daartegen 
zou de redactie zeker bezwaar makcn. 
Er gebeuren heus nog wel andere din
gen in de J.O.V.D. dan alleen het 
Zmnerkamp, hoewel voor degenen, 
die in het Zomerkamp 1951 aanwezig 

waren, dit kamp toch wel één van de 
belangrijkste gebeurtenissen uit het 
J.O.V.D.-leven mag worden gerekend. 

Ernst en luim hebben elkaar in bon
te regel opgevolgd. De ernst werd ons 
geboden door de heer mr. F. G. van 
Dijk en de heer J. Corn~issen, die 
ieder op hun wijze het gehoor boeiden 
met hun lezingen. De heer Van Dijk 
sprak over de liberale beginselen en 
de heer Cornelissen over het werk der 
V.V.D.-fracties in de Kamers en over 
de eventuele verlaging van de kies
gerechtigde leeftijd. Geanimeerddebat 
volgde prompt! Hieruit zullen de 
sprekers wel hebben kunnen opma
ken. dat hun woorden met belangstel
ling zijn aangehoord en stof tot over
denken hebben gegeven. 
Andermaal viel ernst te beluiste
ren in de dagopeningen, uitgesproken 
door de leider van het kamp, Tim de 
Vries, waarin zo goed de diepe zin 
van het leven tot uiting kwam. 
Niet dat dit de enige ernsLige mo
menten waren in ons kamp. Er waren 
er zo veel meer! Misschien werd het 
ernstige dan niet met zo veel woor
den gezegd, maar de aanwezigheid 
ervan werd wel door ons allen ge
voeld. En juist die ogenblikken geven 
zo veel, waaraan achteraf met wanTl
te en vreugde kan worden terugge
dacht. 
De vrolijkheid heeft ook in dit kamp 
zeer zeker niet ontbroken. vVe willen 
hier slechts releveren: het zo interes
sante debat over de koraaldieren; he~ 

schone spel: "Stille Ambacht"; de 
Mercurochroomverfpartij. 
Wat het hoogtepunt van het kamp 
geweest is, kunnen we niet precies 
zeggen. Misschien was het het kamp
vuur, waarbij de onzin leuk, de ge
dichten mooi, de stilte tot slot haast 
tastbaar was. Of was het misschien 
het waterballet met als ( onvrijwil
lig) solist Hans van Dorp, of het zo 
keurig aangerichte diner op de Mar
kclose berg? 
Maar ach, we zouden met het op
sommen van deze feiten, degenen, die 
niet aan het kamp deelnamen, nieuws
gierig maken. Wie er belang in stelt, 
wat er alzo in de week van 28 Juli-
5 Augustus gebeurd is, vrage aan hen, 
die er waren en ongetwijfeld zal hij 
dan overrompeld worden door een 
reeks van enthousiaste verhalen, 
waardoor hij, naar we hopen, opge
wekt zal worden het volgend jaar ons 
J.O.V.D.-kamp mee te maken. 
Tot slot willen we hier graag een 
woord van dank richten tot de kamp
leiding, die zich zo uitstekend van 
haar taak gekweten heeft. Zij heeft 
gemaakt, dat deze week voor ons een 
onvergetelijke is en dat we er nu meer 
dan ooit van doordrongen zijn, dat het 
goed is om J.O.V.D.-er te zijn. 

Moge het volgend J.O.V.D.-kamp even 
prettig eu plezierig zijn als de mi 
achter ons liggende kampweek! 

EEN DORDTSE 
KAMPBEWOONSTER. 

Over politieke 

samenwerking 

en economische 

De Westerse wereld heeft veel waardevols te verdedigen 

Degenen, die de economische toe
stand van verschillende landen gedu
rende enkele jaren nauwkeurig ge
volgd hebben, hebben kunnen consta
teren, dat bijna alle landen vastgeraakt 
zijn in een trieste spiraal van oorza
ken en gevolgen. Voor ons land zijn 
daar dan: de aan het verlies van Indië 
verbonden economische gevolgen, de 
overbevolking en daardoor noodzake
lijke industrialisatie en emigratie, de 
noodzaak van grotere investering·en 
en vermindering van de consumptie. 
De laatste vier mogelijkheden vormen 
tezamen een gedeelte van de weg, die 
afgelegd zal moeten worden om een 
economische impasse te vermijden. 
Algemeen is men hiervan wel over
tuigd, maar het menselijke egoïsme 
brengt mede, dat men meestal die 
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mogelijkheid slechts van harte aanbe
veelt, die voor de persoon in kwestie 
het voordeligst en het prettigste is. 
Er wordt bovendien vergeten, dat de 
mogelijkheden op zichzelf minder 
waardevol zijn, dan wanneer ze te
zamen worden uitgevoerd. Zijn dit 
slechts nationale maatregelen, ook op 
internationaal gebied zal iets gepres
teerd moeten worden om een impasse 
te ontgaan en wij z·:mden dan hier als 
voornaamste maatregelen willen noe
men: de liberalisering van de inter
nationale economische betrekkingen, 
het herstel van de vrije markt en de 
afschaffing van de deviezencontróle. 
Is dus de oplossing van 's werelds pro
blemen gelegen in een zekere samen
werking op het terrein van de econo
mische politiek, deze samenwerking 
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zal izich voorlopig helaas wel beper
ken tot West-Europa. Wij zullen in 
West-Europa door samenwerking moe
ten komen tot een zekere stabiliteit 
in het economische leven. Met hun 
Marshall-plan hebben de Verenigde 
Staten reeds geprobeerd de economi
eenheid in West-Europa te bevorde
ren, echter met zeer weinig succes, de 
Amerikanen zullen een Europese inte
gratie dus zeker van harte toejuichen. 

Tegen de achterdocht 

Velen zien de toekomst van Europà 
somber in wanneer we niet binnen 
zeer korte tijd tot een behoorlijke 
samenwerking kunnen komen. Dat 
geldt niet alleen militair, dat geldt 
ook economisch. Zonder samenwer
king, zonder de stabiliteit die er uit 
moet voortspruiten, kan ook geen 
vrijer geldverkeer ontstaan. De geest 
van samenwerking zal dus veel meer 
verbreid moeten worden en niet al
leen in het internationale verkeer, 
maar ook in het binnenland, waar het 
onderling wantrouwen veelal nog de 
normale zakelijke betrekkingen be
heerst . 

Wij moeten die achterdochtige geest 
zien kwijt te raken, willen wij ook op 
de internationale markt goed voor de 
dag kunnen komen. Vooral voor grote 
en middeigrote ondernemingen lijkt 
mij samenwerking op het gebied van 
research, marktonderzoek en bedrijfs
vergelijking aanbevelenswaardig. 
Zowel op economisch, staatkundig als 
cullureel gebied heef': de democra
tische Westerse wereld - Europa en 
Amerika - iets waat·devols te verde
digen. Hoe zeer ook V/est-Europa ver
deeldheid kent, het zal zich dienen 
te verenigen om cultuur en bcscha
Ying te behouden. Het baat om een 

West-Europa waarin ieder het zijne 
vindt, waarin het voor ieder zonder 
uitzondering goed is te leven, voor 
zover op deze aarde iets goed kan 
zijn. 

In dit West-Europa zal de sodale 
rechtvaardigheid in toepassing ge
bracht moeten worden als een voor
beeld voor de wereld, allen zulh'n in 
geordende vrijheid moeten samemver
ken om de voorwaarden te scheppen, 
waarin aan de eisen dier rechtvaar
digheid zo goed mogelijk kan wortien 
voldaan. Wij hebben een gecoiirdi
neerde economische en sociale po I i tiek 
nodig, teneinde binnen de omstandig
heden, kenmerkend voor de motlt•rne 
structuur van het bedrijfsleven, de 
grootst mogelijke welvaart te Jwrei
ken. 

De resultaten, die de internationale 
arbeidsverdeling gedurende een groot 
deel van de negentiende eeuw ople
verde in een vrije uitwisseling van 
goederen en diensten, lnmnen 1111 al
leen worden verkregen met Jwhulp 
van een welbewust gevoerde politiek 
van structurele aanpassing en n•gule
ring der conjunctuur. Binnen deze 
grenzen moet er dan voldoende mim
te blijven voor scheppende ontl<-rne
mersinitiatieven en vrije kracht sont
plooiïng. 

Prikkel voor een Ï('der 

Wat wij uit de negentiende C<"llWSe 
vrijheidsgedachte pcrsé willen lwhou

den, dat is de ondernemerszin, de 
prikkel om in "the running" te blij
ven, de prikkel om zich in te ~<pan

nen, om alles aan energie en vinding

rijkheid op te brengen, wat m•·n in 

zich heeft. Dat geldt niet alleen voor 
de ondernemers, maar ook voor de 

arbeiders. Zoals de verzadiging van 

de productenmarkt de ondernemings
lust van de werkgevers kan aanwak

keren, zo zou het wel eens lwnnen 
zijn, dat een zekere verzadiging van 
de arbeidsmarkt ten slotte de arbt•ids

productiviteit omhoog brengt. Wij 

beschouwen de werkloosheid van voor 

de oorlog als een nationale ramp en 

de pogingen om de werkers door 
werkloosheids- en wacht:geldvcrzeke

ringen meer aan het bedrijf tt• bin

den en meer 'Sociale zekerheid te ge

ven, uiteraard binnen het economisch 

mogelijke, hebben onze volle sympa
thie. Maar de prikkel om aan te pak
ken mag ook bij de arbeiders niet ont

breken. In de leus der samenwerking 
tussen werkgever en werknemer mag 

de nadruk niet eenzijdig op "samen" 
liggen, ook het werken mag niet wor
den vergeten. 

De vrijheid moeten we zien in hl'l ka
der van de omstandigheden van deze 

tijd. De technische vooruitgang heeft 

de flexibiliteit van het bedrijfsleven
verminderd. Aanpassing en omscha

keling zijn geen kleinigheden ml'cr en 

zijn soms zelfs onmogelijk. Ook de af
zetmogelijkheden zijn vooral intl'rna
tionaal sterk gewijzigd. Wij lmnnen 

.niet meer terug naar een stelsel, 

waarin een naar zakelijke inzichten 

gezond bedrijfsleven ieder ogenblik 
kan worden getroffen door plotselinge 

handelsbelemmeringen, die met één 
slag een kostbare investering waar

deloos kunnen maken. Overal dringt 

zich dus de noodzaak tot samPnwer
king aan ons op. Dat zij spoedig ver

wezenlijkt moge worden. 

J. W. H. 


