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IMPRESSIES VAN EEN ZOMERKAMP 
Ons Zomerkamp 1953 is weer achter de rug. Het valt niet mee om over 

zo'n kampweek een volledig verslag te maken en we zullen het daarom 

maar bij een korte nabeschouwing laten. 

Het kamp is goed geslaagd, laten we dat eerst maar even vaststellen! 

Natuurlijk hadden er wat meer deelnemers kunnen zijn en die fietstocht 

op Maandagmiddag was zonder regen misschien iets vlotter gegaan. 

Maar wie let er eigenlijk op dergelijke dingen wanneer de stemming goed 

is? En die was goed! Geen vervelend kliekjesgedoe, geen lieden die zich 

niet konden of wilden aanpassen aan het kamplev en. Er werd niet "gedrukt" 

tijdens de corvee-werkzaamheden en als je zelf wat vroeger klaar was, 

wel dan ging je een ander nog een handje helpen. Is het wonder, dat hier

door een prettige teamgeest ontstond? 

Over de lezingen kan men elders op 
deze pagina's de verslagen vinden. In 
het kort wil ik er toch nog iets over 
zeggen. 

Zondagmiddag kwam de heer Dil
Iing ons zijn gevangenisproblemen 
voorleggen. Hij behandelde zijn 
onderwerp op enthousiaste wijze en 
uiteraard met grote deskundigheid. 

Peter Boevé behandelde Dinsdag
avond de Onderwijsvernieuwing op 
zo'n overtuigende manier, dat enkele 
dames dolgraag de lagere school nog 
eens over wilden doen. 

Als derde spreker kwam Donderdag
avond een welbekend J.O.V.D.
vriend zijn opwachting maken, n.l. 

de heer R. Zegering Hadders. In een 
gloedvol en meeslepend betoog zette 
hij ons zijn inzichten uiteen omtrent 
het vraagstuk der sociale verzorging. 
Dat hier nog al eens een zijpaadje 
betreden werd, behoeft geen betoog. 
VVe hebben nog een vierde spreker 
gehad ook. Hij stond niet op het 
programma als zodanig en het was 
dus voor velen een verrassing. Ik 
bedoel Hein Roethof, die ons kamp 
Zaterdagavond opende met een stijl
volle speech, de J.O.V.D. waardig. 
Tijdens deze lezingen hadden we tot 
onze vreugde veel gasten uit de af
delingen Almelo, Hengelo en Mep
pel, afdelingen die zich ook verder 
niet onbetuigd lieten. 

Het is niet mogelijk om iedereen, 
die aan het welslagen van onze 
kampweek heeft meegewerkt te be
danken. VV e moeten echter een uit
zondering maken voor de afdeling 
Hengelo en Almelo. VVat die lui 
voor ons gedaan hebben was fan
tastisch. 
Hoe zij het versierden is en blijft 
een wonder, maar zij wisten ons een 
bustocht aan te bieden, die klonk 
als een kLok. 
Het regende die dag en niet zo'n 
beetje ook. Maar de stemming was 
door de prima organisatie en de met 
zorg gekozen route uitstekend. De 
tocht ging over Holten, Markelo, 
Delden (waar we vanaf de water
toren een prachtig overzicht van de 
omgeving kregen) en Hengelo naar 
Bad Boekelo. 

Na een koud bad gingen we verder 
via Enschede en Oldenzaal naar de 
oude Havezathe Everloo. Verwarmd 
door een gezellig open haardvuur en 
iets anders ging het toen via Tub
bergen en Almelo weer naar huis. 
De dag werd besloten met een eerste 
klas goochelvoorstelling door de 
heer VVissink uit VVierden. 
VVil Rietbrink en Ineke Schipper, 
VVim Kolthof, Barend Hammink en 

Wat er alzo 
Een woord van 

0 p één van de weinige hete dagen 
van dit jaar (en druk waren de 

treinen!) kwamen J.O.V.D.-ers uit 

alle windstreken naar Nijverdal om 
daar een week of een week-end in 

het J.O.V.D.-kamp door te brengen. 

Ik mag gerust zeggen, dat die jon
gelui naar huis zijn teruggekeerd als 

propagandisten voor ons kamp. En 
deze propagandisten hebben wij no
dig. Veel te weinig J.O.V.D.-ers be

zochten ons kamp. Jammer! en de 

organisatoren hadden nogal rekening 

gehouden met enkele deelnemers 

meer! 

Deze organisatoren verdienen grote 
pluimen op hun hoeden. Ik geloof, 
dat wij in Rien Booy een ideale 
kampleider gevonden hebben. Rien, 
die overal tegelijk was, altijd raad 
wist en een humeur heeft, dat hem 
nooit in de steek laat. (Zelfs niet bij 
het "regenbuitje" bij de oriëntatie
tocht). Ook de andere kampcommis
sie leden verdienen de lof van alle 
kampbezoekers. Ik stel dan ook voor 
deze kampcommissie voor langere 
tijd te benoemen, daar dan succes 
verzekerd is! 

De Opening 
Onze voorzitter, Hein Roethof, open
de 's Zaterdagsavonds het kamp of
ficiëel. Tevoren hield hij een inlei
ding over de taak en de plaats van 
de jongeren in deze tijd. Hij gaf een 
interessant overzicht van het partij
wezen en van de ontwikkeling daar
van en eindigde zijn inleiding met 

Alle soorten wollen en 1'-atoenen lo1npen 
oude eu nieuwe poétslappen - metalen 
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Anno Nijhoj, voor deze tocht in het 
bijzonder, maar ook voor jullie pret
tige kameraadschap nogmaals be
dankt namens alle deelnemers! 
Er is natuurlijk nog veel meer ge
beurd. Kleine en grotere evenemen
ten. Ik denk aan die fietstocht over 
de Halter- en Haarierberg die on
danks de regen toch goed afliep (zij 
het in een kroegje in Holten), aan 
de avondwandelingen waarvoor 
altijd veel animo bestond, aan die 
andere prachtig geslaagde fietstocht 
over de Lemeler- en Bestmerberg 
met na afloop dat etentje in Nij
verdal, waar we als uitgehongerde 
wolven op aan vielen. 
Dan waren er nog de wandeltochten 
over de Hellendoornseberg en kamp
vuren al of niet gecombineerd met 
bonte avond en ballonnen blazen. 
Buiten dit alles was er dan de onvol
prezen kookkunst van Fiet, die voor 
een J.O.V.D.-kamp bijna onmisbaar 
is. Fiet gaat verhuizen naar Gronin
gen en ze zegt, volgend jaar geen 
tijd te hebben om weer aan een 
kamp deel te nemen. 
Eerlijk gezegd, dat zou een ramp 

• 1n kamp ons 

zijn. Daarom: "Fietje, bedenk je 
nog eens, zonder jou zal het woei
lijk gaan!" 
Behalve Fiet hebben ook 1 11eke 
Sunderman en VVies Zwart bngen 
werk verzet. Al maanden vu11 te 
voren en zonder dat de b11 i ten
wereld daar veel van merkte lteb
ben zij zich vele opofferingen ge
troost om het kamp te doen slagen. 
Met een dergelijk drietal i11 de 
kampleiding moet ieder kamp een 
groot succes worden. Standbedden 
verdienen ze! 
Het zou jammer zijn om de iH dit 
kamp ontstane banden weer lang
zaam te laten verschrompelen. VVe 
gaan daarom een reünie houden. 
Het leek ons het beste om deze 
reünie te combineren met hei a.s. 
congres in Meppel. VVe hopen dan 
ook alle kampdeelnemers straks in 
Meppel te zien. Nadere mededelin
gen hierover volgen. 
Voorlopig tot ziens dus in M1•ppel! 

RIEN BOOY. 

werd gedaan 
lof voor de voortreffelijke organisatie 

als voornaamste taak voor de libe
rale jongeren te noemen: het uitgaan 
van een consequent, principiëel 
standpunt. 
Vervolgens werd de vlag gehesen 
en was het Zomerkamp der J.O.V.D. 
1953 geopend. Een gezellig kamp
vuur vormde het einde van de eer
ste kampavond. 

Inleiding 
van de heer DilZing 

's Zondags kregen wij al vroeg be
zoek. De heer J. Dilling, directeur 
ener gevangenis, die 's middags een 
inleiding voor ons zou houden, wil
de een hele kampdag meemaken en 
was daarom 's morgens reeds gear
riveerd. Rien had een wandeling 
uitgestippeld door de prachtige om
geving van Nijverdal, waar onze 
gast en de kampbezoekers zeer van 
genoten. 

Na het middageten nam de heer 
Dilling het woord. Het onderwerp 
was: "De moderne opvatting van 
het gevangeniswezen en de reclas
sering". 

Waarom strafte men vroeger de mis
dadigers? Uit vergelding. Dit uit
gangspunt is gelukkig verlaten. 
Tegenwoordig beoogt de straf het 
handhaven van de orde in de maat
schappij. De juiste opvatting is dan 
ook, dat men de gevangenen fat
soenlijk moet behandelen. Alleen 
wanneer men dit doet, heeft men 
kans, dat de mensen een beter in
zicht in de maatschappij krijgen. 
De heer Dilling wees er op, dat het 
niet eenvoudig is om opgepakt en 

in de gevangenis gezet te worden. 
Het is nu de eeuw van de n•chten 
van de mens en de tijd van de wil
lekeur is voorbij. 

Wanneer iemand echter schuldig 

bevonden wordt dan zijn C'l" bij 

de rechterlijke macht de zgn. selec

teurs, die uitmaken naar welke ge

vangenis de schuldige gezonden zal 

worden. Er zijn n.l. verschillende 

soorten gevangenissen, n.l. voor 
zware en lichte gevallen, voor meer

derjarigen en minderjarigen enz. 

Er is echter maar één vrouwenge

vangenis in ons land; deze is in Rot
terdam. 

Werk en ontspanning 
Overdag moeten de gevangenen wer

ken, 's avonds zijn zij "vrij". Zij mo

gen dan op verschillende manieren 
hun ontspanning zoeken. Velen 
doen handenarbeid. De benodigd

heden daarvoor moeten de gevan
genen zelf kopen van het geld, dat 

zij overdag verdienen. Het zijn maar 

kleine bedragen, doch op deze ma

nier leert men de gevangenen de 

waarde van het geld kennen. 
Ook zijn er cantines waar zij een 
kop koffie of thee kunnen kopen. 
Eens in de 14 dagen mogen zij een 
partijtje schaken of dammen. Voorts 
wordt er wel eens een lezing ge
houden of een film vertoond. Ook 
de sport neemt een belangrijke 
plaats bij de recreatie in. 

Twee dingen kunnen in de gevan-
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DAT EEN GROOT SUCCES WERD 
genissen nog verbeterd worden. Ten 
eerste is de wasgelegenheid slecht 
en voorts laat de toiletgelegenheid 
veel te wensen over. Doch verder 
valt er weinig te klagen. Er zijn 
sociale verzorgers, geestelijken enz. 
Ook zijn er onderwijzers, die, wan
neer de gevangenen dat wensen, 
lessen verzorgen. 
Tenslotte de reclassering. Over 
iedere delinquent bestaat een uit-

voerig rapport en iedere gevangene 
wordt elke maand besproken in het 
bestuur van de gevangenis. De con
clusie gaat dan naar de reclasse
ringsraad, waar ook een rapport 
wordt bijgehouden. Door reclasse
ring zijn zeer goede resultaten be
reikt. Want ons ideaal is, zo besloot 
spreker zijn duidelijk en interessant 
betoog, dat de gevangenen deugde
lijke mensen worden in de maat
schappij. F. A. H. 

En natuurlijl'- ontbrali 
humoristische noot 

ooli de 
niet 

Wat ,.luizig" betekenen kan 

"crisis" waarin dit partijwezen zich 
o.i. momenteel bevindt. Groot im
mers is de invloed van de interna
tionale vraagstukken op onze bin
nenlandse politiek en groot is ook 
de invloed van de emancipatie (zo
wel van de religieuze groepen als 
van de arbeidersbevolking) op ons 
politiek bestel. 
De voorzitter kwam tot de conclusie, 

dat de jongeren een belangrijke taak 
wacht en dat er zeker enig perspec
tief geboden wordt, zij het een an
der perspectief dan voor de oorlog. 
De liberale jongeren in het bizon
der zullen door het betrachten van 
een vooruitstrevende geest moeten 
doen blijken, dat de sociale verant
woordelijkheid in hun handen vei
liger is dan in handen van de col
lectivistische staat. 
Over de films, hoe geestig ook, 
zullen we het maar niet hebben, 
doch het kampvuur was uitstekend 
voor elkaar. En wat te zeggen van 
de avondwandeling, waarbij het ge
vaar van verdwalen niet helemaal 
buiten de mogelijkheden bleek te 
liggen (!). Alle verdwaalde schaap
jes werden evenwel tijdig op het 
droge gebracht. Tot veler verbazing 
kon aan het slot van de avond zelfs 
worden gedanst door het recruteren 
van een piek-up. 

Ook de volgende dag was de ware 
animo er in. Men stond over het 
algemeen eerder buiten bed, dan de 
kampleider had verwacht (zie 
boven) en maakte zich reeds vroeg 
voor de maaltijd klaar. Bij het hijsen 
van de vlag was het stemmige 
woord van Rien Booy alleszins op 

H et kamp was weer luizig. Dit 
mocht gedurende het eerste week
einde al vastgesteld worden toen een 
aantal mannelijke deelnemers, dat 
in een kippenhok was onderge
bracht, er niet in slaagden 's nachts 
een oog dicht te doen wegens over 
het gezicht kruipende mieren (of 
was het kippenluis?). Zeker is, dat 
in het bizonder Ferry Hoogendijk 
van deze invasie ernstig te lijden 
heeft gehad en zich genoodzaakt zag 
tenminste twintig keer zijn leger
stede te verlaten, ten einde het "ge
wonde" gezicht met koud water te 
kunnen betten.· 

IN EN OM HET I{AMP 

Rien Booy betoonde zich een voor
treffelijk kampleider. Reeds dagen 
tevoren had hij de gehele omgeving 
verkend en toen Zaterdag de eerste 
kampgangers binnendruppelden was 
zijn programma dan ook tot in de 
puntjes verzorgd gereed gekomen. 
Ook de moederlijke zorgen van Wil 
Zwart en Fiet Bos kunnen niet hoog 
genoeg worden aangeslagen en na
tuurlijk niet te vergeten ;rneke 
Sunderman. Al zal Rien dan onge
twijfeld Vrijdag enkele moeilijke 
ogenblikken hebben doorgemaakt, 
toen hij zijn koninklijke eenzaamheid 
en daarmede zijn eerst geboorte
rechten moest prijs geven. 

werd gemompeld dat • • • • • 

De belangstelling was bevredigend, 
al had ze beter kunnen zijn. De 
stemming bleek opperbest, dadelijk 
bij aankomst reeds. Forse pijlen 
wezen ia de richting vari. ons kamp, 
zodat verdwalen eenvoudig tot de 
onmogelijkheden behoorde. Maar 
wat een reis om er te komen en 
hoe amechtig betoonden aanvanke
lijk velen zich! Men had nauwelijks 
de tijd om zijn koffers te ontpakken, 
want het avondmaal stond praktisch 
gesproken reeds op tafel. 
Dit overigens was alles nog buiten 
de orde. De formele opening van het 
kamp geschiedde pas omstreeks een 
uur of acht. Rien Booy sprak een 
enkel woord en onze voorzitter 
moest de vlag hijsen. Daarna sprak 
Hein Roethof over plaats en taak 
van de jongeren in deze tijd, welke 
inleiding tevens als openingsplech
tigheid was te beschouwen. 
De voorzitter gaf een uitvoerig over
zicht van het partijwezen, zoals dit 
in Nederland is gegroeid en van de 

Ans Tieslink uit Amsterdam komt, 
wat niemand kon horen, omdat ze 
nooit iets zei ... 

Mat de Bruin de beroemde tomaten
soep eerst dempte met suiker en ze 
daarna niet meer lustte ... 

Annie Reitsema de volgende keer 
geen fietspomp meebrengt maar een 
Martinitoren . .. 

Ina van Aalst verlenging van haar 
jachtacte heeft aangevraagd en 
verhtdzen gaat naar Den Haag, wat 
de Groningers jammer, maar Bert 
Meyer en Joop Vogelenzang wel 
prettig vinden. Zij niet alleen trou
wens! ... 

Jo de Ruiter vader werd van een 
zesling en Will Zwart toen maar 
met hem trouwde ... 

die bruiloft een reuze succes werd, 
mede omdat Ferry Hoogendijk, hoe
wel gekweld door kippenluis, een 
prima burgervader bleek te zijn ... 

Nel Veelders te veel lucht in haar 
maag had en daardoor Chinese ge
woontes aannam ... 

Truusje de Ruiter, die tegenwoordig 
Truus heet, daardoor nog minder 
eetlust kreeg en een rustkuur 
moest ondergaan ... 

Mat de Bruin toen de wacht bij 
haar ging houden en op vrouwelijk 
stro in slaap viel . .. 

Belgen en Duitsers verstek lieten 
gaan ... 
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een rasechte Amerikaan dat meer 
dan goed maakte, in ieder geval 
voor Fietje die hij oprecht bewon
derde ... 

Ineke Sunderman op kippenjacht 
ging en in een zwarte pyama 's mor
gens heel vroeg het bos onveilig 
maakte ... 

Rien Booy in de buurt van Wierden 
begon te blozen ... 

Zoiets geen wonder was, want ze 
zag er erg lief uit ... 

Lies Sixma Zondag een dringende 
afspraak had met haar manicure en 
daarom zo vroeg vertrok ... 

een half ei beter is dan een lege 
dop en we daarom erg blij waren 
Lenie Kooyman .en Hein Roethof 
namens het H.B. te zien verschij
nen ... 

enkele Christelijke Jonge Mannen 
van gevorderde leeftijd Vrijdag
nacht niet konden slapen ... 

Vooral Wim Kolthof zich dat erg 
aantrok ... 

Ineke, Fietje en Will zich geweldig 
hebben uitgesloofd . .. 

ze daardoor ieder minstens 10 pond 
zijn afgevallen, wat niet zo erg is, 
omdat ze wel iets konden missen ... 

de afdeling Meppel bijzonder goed 
was vertegenwoordigd : .. 

we daarom aan het a.s. Congres een 
kampreunie verbinden waar ieder
een komt. 

zijn plaats. Ook een verenigingslied 
zou het o.i. uitstekend hebben ge
daan. 
Als ware honden, die der hazen dood 
zijn, werden daarna de laatsten in 
een balspel bekogeld -, en over
wonnen. De rest van de ochtend 
werd met een mooie wandeling ge
vuld, waarbij verschillende gehei
men - een "zeldzame" rups en een 
dito hagedis - aan de natuur ont
worsteld werden. De koffie onder
weg was hard nodig om de dorst 
van het vermoeide gezelschap te 
lessen. 
Toen naderde de tijd voor de lunch 
alweer. De heer J. C. Dilling, direc
teur van een strafgesticht uit Rot
terdam, gaf een boeiende uiteenzet
ting over ons gevangeniswezen en 
uit het groot aantal gestelde vragen 
bleek wel met welk een belang
stelling men zijn interessant betoog 
had gevolgd. V oor sommigen -
weekendgangers - was op die wijze 
al te snel de tijd om op te breken 
aangebroken. De overigen begaven 
zich naar het zwembad, in Nijver
dal des Zondags eerst na drie uur 
geopend. 
Natuurlijk zijn velen in verband 
met eenmaal gemaakte afspraken 
niet in de gelegenheid geweest de 
gehele kampweek bij te wonen. Voor 
hen die, in de gelegenheid zijnde, 
verzuimden zich op te geven gelden 
de zo goed bekende woorden: zij 
hebben ongelijk gehad. Laten zij 
hun kansen een volgend jaar beter 
benutten. 
.... Maar tegen de kippenluis zijn 
toch direct maatregelen getroffen. 

F. A. H. 

WAARHEEN 9 
volgend jaar • 

Een verzoek van de kampcie 

De J.O.V.D.-zomerkampen zijn tot 
nu toe goed geslaagd. In 1950 en 1951 
was het kamp in Holten onderge
bracht, in 1952 en 1953 betrokken we 
de kippenhokken in Nijverdal. 

Nu leek het de kampcommissie ge
wenst om voor een eventueel volgend 
kamp weer eens een andere plaats, 
als het kan in een ander gedeelte van 
ons land, als uitgangspunt te nemen. 
Het is, gezien de ervaringen die we 
daarmee opgedaan hebben, ontzettend 
moeilijk om een goede kampeergele
genheid te vinden. 

Misschien zij er onder de J.O.V.D.
leden wel enkelen, die ons wat dit be
treft een aanwijzing kunnen geven. 
Zo'n gelegenheid zal natuurlijk aan 
bepaalde eisen moeten voldoen. 

Ik noem er enkele: niet te duur, rede
lijke huisvesting met goed drinkwater 
en als het kan electriciteit, mooie om
geving, goede verbindingen, dit vooral 
met het oog op eventule sprekers. 

Weet je zo iets, geef me dan een 
seintje. Liefst nog deze zomer. Mijn 
adres is Galerij 24, Boskoop. 
Bij voorbaat dank. 

RIEN BOOIJ. 
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Kampindrukken van een Noorderlinge 
Het is al weer een week geleden, 
dat ik van het J.O.V.D.-kamp naar 
huis terugkeerde. Mijn herinnerin
gen aan het kamp zijn prettig; de 
lezingen, de wandeltochten, de 
fietstochten, de maaltijden, de sfeer 
.... kortom, het was geslaagd Rien! 
Eén ding heb ik me echter afge
vraagd: waar was de rest van Jong 
Liberaal Nederland? Gaan zij mis
schien uit van dezelfde opvatting 
als een J.O.V.D.-er hier ter stede: 
"Als ik niets anders te doen heb, 
dan ga ik naar het J.O.V.D.-kamp"! 
Deze opvatting getuigt niet alleen 
van een niet-liberale geest in een 
zgn. liberaal lichaam, maar getuigt 
eveneens van een foute voorstelling 
van het kampleven in Nijverdal. 
Lieve Lezer, denkt U misschien dat 
(want daar bent U bang voor!) de 
dagen gevuld worden met lezingen, 
lezingen, lezingen. . en daarna de 
soms eeuwigdurende debatten? 
Denkt U misschien, dat wij onder 
het nuttigen van de lekkerste hap
jes (natuurlijk bereid door Fiet Bos) 
met brave gezichten alsmaar praten 
over de huidige politieke toestan
den en dat het gerinkel van de vor
ken en messen op de afgebladerde 
emaille-bordjes nooit overstemd 
wordt door een welluidende lach? 
(Ans was er óók!) 
Denkt U misschien, dat we om 11 
uur in onze slaapzakken kruipen, 
en dan maar domweg slapen? Als 
U, beste Lezer, dit alles denkt, dan 
denkt U fout. Inderdaad worden er 
lezingen gehouden, maar lezingen 
over onderwerpen, die een ieder in
teresseren, lezingen, die ook voor de 
J.O.V.D.-ster bevattelijk zijn (want 
heus, sóms kunnen we het niet meer 
bijbenen). Wij zijn de heren Dilling, 
Boevé en Zegering Hadders dankbaar 
voor hun buitengewoon boeiende 
lezingen en we hopen, dat ze ons 
een volgend jaar nog eens met een 
bezoek komen vereren. 
Behalve die lezingen hebben we ge
fietst, niet zomaar fietsen. Neen! 
Onze leider heeft betere ideeën. Zo 
zorgde hij er de eerste dag voor, 
dat al het vuil Vpn ons afspoelde, 
en de tweede dag liet hij ons kleine 
opdrachten uitvoeren, o.a. het zoe
ken van een witte kippenveer. 
Heus Lezer, een opdracht als deze 
doet U alles beter gaan zien. U 
krijgt "oog" voor kippen, wat in een 
kippenhok zeker van pas komt. Van
daar dat we dan ook de kippenluis 
ontdekten; pompwater verwijdert 
ze snel! 
Verder wandelden we door de prach
tige bossen van Nijverdal en geno
ten van een schitterende bustocht 
(aangeboden door de J.O.V.D. in 
Hengelo) waarbij Dini Kolthof ons 
een keurige explicatie gaf. Nogmaals 
onzen dank "Commissie Hengelo"! 
De avonden, dames en heren weg
blijvers, vliegen om. Voordat U het 
weet, is het middernacht en dan be
geeft een ieder zich "onmiddellijk" 
naar zijn slaapplaats. Nadat de pya
ma's opgezocht (!), de pindadoppen 
verwijderd, de ballonnen losgelaten, 

F. Groenendijk 

en de witte muizen gevangen zijn 
(een kwestie van enkele minuten) 
legt een ieder zich ter ruste. Met 
die wijdse stilte om je heen, slaap 
je meestal dadelijk in, behalve als 
Jo en Will zes mensen tegelijk uit
nodigen. Dat geeft soms moeilijk
heden. 
's Morgens fit en vrolijk ontwaakt, 
doet ieder zijn taak, alhoewel Fiet, 
Ineke, Will en ook Nely onmisbaar 
waren. Een ernstig woord van Rien, 
de J.O.V.D.-vlag in top en de dag 
was weer begonnen. 
Zo waren we 8 dagen bij elkaar, 
8 buitengewoon pleizierige onbe
zorgde dagen en al mag dan een 
Noorderling praten over roàkvlees 
en een Hagenaar over rookvleès 
(het eerste is trouwens logisch), we 
hebben gemerkt, dat Jong Liberaal 
Nederland er is en zich één voelt! 

de Jachtacte I. v. A. 

Sociale problemen en 
onze houding ten op
zichte van de sociale 
wetgeving 

Kamp~causerie van de heer 
Zegering Hadders 

Met betrekking tot de Sociale Wet
geving zijn 2 systemen denkbaar n.l. 
1 o. de verantwoordelijkheid en het 

loon van de mensen moeten zo 
groot zijn, dat de meeste levens
risico's, zoals ziekte enz. zelf 
gedragen kunnen worden; 

2 o. het thans geldende systeem n.l. 
een zekere garantie voor een 
rustige levenswijze, zodat bij 
ongeval of ziekte geen terug
slag in het gezin plaats vindt. 

Voor het eerste systeem is alles te 
zeggen maar het is practisch onuit
voerbaar daar het verantwoorde
lijkheidsbesef kwijnende is. 
Het tweede systeem, dat door de 
regering wordt voorgestaan, wordt 
ook door de liberalen aanvaard, het
geen niet verwonderlijk is, daar zij 
de eersten waren op het gebied van 
de Sociale Wetgeving. 
Maar met de perfectionnering van 
de sociale wetgeving ontstaat ook 
het gevaar van een verminderend 
verantwoordelijkheidsbesef. Boven
dien bevat elke sociale wet zijn 
leemten, welke door sommige men
sen uitgebuit worden (het rekken 
van ziekte b.v.). 
Statistisch is vastgesteld, dat het 
aantal ziektedagen toeneemt en in 
brede lagen van de bevolking zijn 
er te veel individuën, die misbruik 
maken van "het recht" om ziek te 
zijn. 
Onder de Wachtgeld- en Werkloos
heidverzekering vallen ook de sei
zoenarbeiders, terwijl de wet eigen
lijk zou gelden voor mensen met 
regelmatige werkkring. Dus hier 
trekken mensen geld van een ver
zekering, die hun vroeger inkomen 
als een extra beschouwden. 
Bij de bespreking der volksgezond-
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beid merkte de spreker op, dat ook 
vaak door de ziekenfonds-verzeker
den misbruik van hun rechten wordt 
gemaakt n.l. door te- veelvuldig 
doktersbezoek. Een voorstel van 
liberale zijde om bij doktersbezoek 
tien cent te betalen, werd verwor
pen met het oog op de administra
tieve rompslomp. 
Spreker zag dan ook de taak van 
het vrijzinnig politieke deel van 
Nederland als volgt: De Sociale 
Wetten nièt afbreken maar wel wij
zen op de gevaren die de Sociale 
Wetgeving met zich kan meebren
gen. 
Na de thee werden vele vragen ge
steld, waarbij vooral voor het be
volkingsvraagstuk, kinderbijslag en 
geboorteregeling veel belangstelling 
bestond. W. K. 

Onderwijsvernieuwing 
Peter Boevé leidde onze kampeer
ders binnen in het rijk van het On
derwijs, waar de term "vernieu
wing" overal opklinkt, maar waar 
men echter niet bedoelt al het oude 
zo maar over boord te werpen. 
Het teveel aan "parate kennis", die 

zowel onderwijzend persant ·el als 
jeugd is en wordt ingestampt, het 
daarop gebaseerde selectie-~.vsteem 

van het M.O. door middel van toe
latingsexamens en het te grote ver
balisme werden door spr. gehekeld. 
Hij ging voorts uitvoerig in op het 
overgangsprobleem (n.l. ovt•rgang 
van b.v. L.O. naar M.O.). OvN deze 
materie heeft de Nederlanrl~e On
derwijzers Vereniging vele uitspra
ken gedaan en de oplossing van het 
vraagstuk zoekt zij in het instellen 
van een 8-jarig algemeen vormend 
volksonderwijs bestaande uit een 
le leerkring van 5 jaren voor basis
onderwijs en een 2e leerkring van 
3 jaren, waarin onderwijs gt•geven 
wordt in verband met de onder
scheiden bestemmingen der !Perlin
gen. 
Overgang naar voortgezet onrlt•rwijs. 
kan dan plaats vinden na 1, 2 of 3 
jaren 2e leerkring. 
Peter Boevé roerde ook de < >nder
werpen "klassengemiddelde" en 
"zittenblijven" en de opleiding van 
onderwijzend personeel aan. Voorts 
besprak hij moderne schoolboeken 
en vergeleek deze met de oude 
methoden. 

Nogmaals: 

"Ben ik mijr1s broeder's hoeder?'' 
De reactie van Hein Roethof in 

het vorige nummer van "De Drie
master", noopt mij om de pen nog
maals naar aanleiding van de "Tech
nische Bijstand" ter hand te nemen. 

Onze geachte voorzitter schuift mij 
n.l. dingen in de schoenen, die ge
heel bezijden de waarheid zijn. 
Hiertegen moet ik ten zeerste pro
testeren! 

Ik ben blij, dat Roethof ook begre
pen heeft, dat de redactie als onder
titel: "Een antwoord aan Hein Roet
hof" plaatste, want dit was geheel 
en al niet de bedoeling van mijn 
reactie. Ik poneerde in het geheel 
geen standpunt tegenovergesteld 
aan het zijne. Mijn artikel diende 
slechts ter gedeeltelijke aanvulling 
en illustratie, van hetgeen Hein 
Roethof betoogde. 

Helaas heeft hij echter de strekking 
van mijn artikel, door wellicht te 
oppervlakkige lezing, verkeerd be
grepen! Volgens Roethof vestig ik 
n.l. de indruk, "dat ik in het geheel 
niets voor de verpauperde volken 
wil doen, en maar het allerliefst een 
politiek van "pappen en nat houden" 
zou willen volgen. Integendeel! 
Verre van dat!!! 

Verderop concludeert hij, dat ik con
stateer: "Doch als het Westen zich 
hun lot wel aantrekt, komt er zeker 
een ramp." Hetgeen wederom een 
volkomen verkeerde conclusie ge
weest is. 

Want, ik ben de mening toegedaan, 
dat we zowel in het belang van de 
bevolking der "achterlijke gebieden", 
als in ons eigen belang, op allerlei 
gebied, tot de ontsluiting van deze 
gebieden, met de daaraan gepaard 
gaande cultivering van deze volke
ren, moeten voorgaan. Nergens heb 
ik het tegendeel betoogd. 

Mijn artikel diende slechts ter waar
schuwing, dat we het probleem der 
ontsluiting van alle kanten moeten 
bezien en dat het geleidelijk aan zal 

moeten geschieden, evenals onze ge
achte voorzitter betoogde. 
Ik heb daartoe de gevolgen, wellicht 
door de beknoptheid wat eenzijdig, 
afgeschilderd waartoe het zou kun
nen leiden, indien we te snel, te 
grootscheeps de ontsluiting zouden 
willen aanpakken. 
Met die verstande heb ik dan ook 
met "klaarblijkelijk welgevallen een 
citaat van Tuntler gegeven, waarin 
alle kosten en moeiten bij voorbaat 
als weggesmeten worden gebrand
merkt, daar snelle bevolkingsaanwas 
door geringere sterfte eventuele ma
teriële vooruitgang weer even snel 
teloor zou doen gaan, als deze tot 
stand gebracht was." 
Echter bij nadere lezing blijkt, dat 
ook Tuntler zich, evenals ik reeds 
schreef, voorzichtig uitdrukte en 
vele slagen om de arm hield. 
Met evenveel, zo niet meer, welge
vallen citeer ik Tuntler weer uit 
zijn "Het medisch hygiënisch aspect 
der overbevolking" als hij schrijft: 
"Indien niet van de aanvang af wordt 
gepoogd de bevolking op te voeden 
tot het niveau waarop zij begrip voor 
de noodzakelijkheid van de getrof
fen hygiënische maatregelen kan 
hebben en tot medewerking bereid 
is, is de kans groot, dat men sisy
phus-arbeid verricht. 
Culturele en economische opheffing 
dienen steeds gelijke tred te houden 
met de verbetering van de zorg voor 
de volksgezondhéid. 

Uit bovenstaande blijkt overdui
delijk, dat èn onze geachte voorzit
ter, èn ondergetekende het roerend 
met elkaar eens zijn over de vorm 
van ontwikkeling der "achterlijke 
gebieden". 
Niet eens kan ik het met hem zijn, 
dit op grond van exacte gegevens, 
over een vermindering van het ge
boortetal bij grotere beschaving. 
Maar dit is niet de plaats, om hier 
nader op in te gaan. 

A. T. VAN DUINEN. 


