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1nt. Jeugdverkeer jubileert 
De_,.Fédération internationale des orga

nlsattons correspondances e! d'échanges 
il!femationales" (Fioces), een overkoepe
lingsorgaan van verenigingen op het 
gebied van internationale jeugdcorres-

1 

pondentie . en -uitwisseling, bestaat dit 
j~~oar 20 jaar. Eigenlijk is bet een 30-jatig 

I 
jubileum, want dertig jaar geleden werd 
de iptemationale verenigipg, waarvan 

.
de Floces een voortzetting is. opgericht. 

Het jubileum zal op 1'!0 en 31 Maart 
• en 1 en 2 April 1950 fn Parijs gevierd 
., worden met éen congres en een tentoon-
stelling in het .. sé Pédagogique", 
onde1· beschermhe~ha~ van de Unesco 
en de Frll~e minister vnn opvoeding. 
Uit elk der cyelnen1el'lde lGI,fld~n zullen 
twintig Jdngelui naar Parijs komen. 

Voor Nederland is de organisatie iD 
handen van, de te ~eiden gevestigde en 
4800 leden ellende Vereniging voor In
ternationaal Jeugdv rkeer: De . leiding 
voor ons lat~d heeft de heer C. van Door
num. voorzitter van de groep, Den Haag 
en van de lan(!elijkè raad van deze ver
eniging. 

Nederlai'J;d· zal voor de tentoonstelling 
o.a. foto's over elk der volgende onder
werpen inzenden: scholen, huisvesting. 
waterbouwkunde, landschappen, sport 
De foto's zullen een specifiek Nederlands 
karakter hebben. Rondom een Meiboom 
zullen poppen in Nederlandse kleder
drachten worden geplaatst - uit iedere 
provincie een. paartje - en daar de ten
toonstelling juist in de bollentijd valt, 
zullen bloembollen als decoratie gébruikt I worden. 

I 
\ 
I 
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.Aán: f'I..A•R.A. (via H~B.) .· 
V~~- . B.Vï. 

'': . 

. De Verenigilig voor :çritcrnationo,al .Jougdvo keer werd 
opg~richt op 12 September 19.3~: en is KOninklijk goedge

_keurd; bij de Koninklijk(! Beslu:tten van 11, Dèce .bq:r 1931 
en 6 Januari 1947 o . : . • 

·. De ~aatste goectkeU:ri~. ,b,oudt ve~ band · ritct de v st stel-
ling an ·niauwo statut n , an :r·eglement·en. · · · 

Do Vereniging is de ~n P-e organ:tsatio iD. .Jedcrland, 
die 'door het •comité Pex-mp.n nt de la:.Corr~sp:ondcnce '· . 
Scolá.ir·e Internationale'' (C .s.I.) nla z.Odan: e ordt 
erkend. , . '· ·· · 

· Het c~s.I. is h t ereldaentru.m v~ d org !llis ties, 
erkzaam op het gebied der je~dbrie isseling. , . 
~adert 1946- _:ls. de . verenig:I.ng a.angaslO.'· n bij de· "Jre

der~tion Iri'l::ernational ·des Ol. .. ga.nisatic:mJ de Co:r!"espon 
dence et Echanges Scolaires" (F.I .. o .• c ~E· .s ~)., die als 
vakorganisatie yoor de 3e~dbriefwisse1ing doçP de Unéseo 
is erkend. · · . · . · · 

·" !n 1941 moest de vo~eniging op· last --vän. èL. Duitse l;>e-
zettingsautoriteiten haar· erkz amheden ~t"' en 
· 'I t hoo~dcloel de~ var niging is het ·. o orde~ en van een 

vriendschappelijk vërkeer tussen· de Nedèrland.~e en 'bui
tsnlan~so jèug4 van versehill nd eodsdi nstiga ezindten. 
Tot heden zijn geen poJ..i ··ieke interessen artl'enomen in 
k!'ing~n ·d r vereniging, die· zeker ni ·. al& ~Jltemistisch 
georienteerd moet worden basehou cl.. ·, 

'Voorsi.tter · d~r Vereniging is~ D:r.Jacobtts Johannes ( . 
E oud Hondius; geb.28-7-1897 te ·u:trec.ht~ oti·ncle K~aa.l-
v eg 'll3a t 's-Gravenhage. · ~ . 

Secretaresse is.: Dr .Jacoba d. Bo r~ -geb ,.,JSi-4 ... 1909 te 
Groningen, wonende van Lënriepweg 1·te 's G!Jelv.enhage. 

Penningmeester ist Dro'Karel Simon 'Tho e. .,. . .&~ib.l3-12-., 
1894 · o Rott rd~, wnencl~ Pred.Hendriklaan ~5 te Oegst-
{t est. r . . . 

Zemel. op pol'it:l:ek · 1s op riltin el gabi d 1 s nn zij . · · 
gunstig, .bekend. 

I 
~ 

I 
' 



Betreft: Dr.Karel Sirnon Thomas 
wonende te Oegstgeeat 
Frederik Hendriklaan 3. 21 Juli 1949 

. ,~,.;.<-'/ @ ~ IVolo"o 
Antwoord op ~ \--:-;-5 JU~ 1949· 
verzoek ~. no. 
Min.Alg.Zaken nr. 65788 d.d.l8-7-49. 

tf 
Geheim. 

Dr.Karel Sirnon Thomas, geb.te Rotterdam 
13-12-1894., gehuwd, Nederlander, zonder beroep, 
wonende Fred.Hendriklaan 3 ~ te Oegstgeest, 
komt in de politie-administratie alhie~ niet 
voor.-----
Hij behoort tot de politieke partij V.V.D., 
waarvoor hij ook zitting heeft in de gemeente
raad.-.,.---
Einde.-----



· ,Hi~bij oge ik U·'·verzoekën blij :t~ 'tillen áo~n ... Wichten 
o trent de personalia en politi_eke oriëntering v~ Dr .K.Simon . 
T11m AS, onende- te Oegstgee~t, ~ed .. Rendriklaäh 3 ~ die· .tUn

. geert als penningmeester v . de Ver<?ni.gizm voor Internationaal 
JeUgdvexk®r. · .. 

,n~t spoedige beantwooraing zult. u mij. ze~r eipl1.~hten. 
• . '" ol '• o ~ ' I 

: . 

Aan de . Reel' Di str ._Commandant 
der BiakspoJ,itie Leiden 

.. ta LEIDPJWORP·. 

· JRET HOOID VitU DE···D.IENST, 
t1k\. J arnens û ze, _ 



Notitie KA-R.A.,. E 107 

Bestemd voor B -
Er schijnt in Nederland een Vereniging voor Internationaal Jeugdverkeer te 
bestaan. Het Centrale Bureau moet in Leiden gevestigd zijn, tel. 26570 en 
bestaat uit de volgende personen: 

1' Dr. J.J.E.nONDIUS,. 
t / M9j.Dr. J. de BOER,. 
! I · Dr • K.Simon ll!OMAS,. 

voorzitter. 
secretaresse. 
Penningmeester. 

De Vereniging heeft zich gericht tot een goed bekend staande Australische 
dourant in Queensland en aan deze courant mededeling gedaan van haar inte
resse voor het onderhouden van relaties tussen Nederland en Australie, 
tevens de courant om medewerldng verzoekende. 
De Vereniging pretendeert de enige vertegenwoordiger voor Nederland te 
zijn,. die erkend is door het "Comité de la Correspondence Scolaire Inter
national" te Parijs en lid te zijn van het "FIOCES" (International Fadera
tion of' Scholastic Correspondence and 11-e.vel Organisations),. dat in Novem
ber 1946 te Parijs zou zijn opgericht gedurende de UNESCO-maand. 
Hoewel in het brievenhoofd de naam van Mej.de BOER vermeld staat,. als zijnde 
secretaresse, woeden de brieven ondertekend door een zekere Mevr. A. 

I~ BONARIUS. 
Sardine zou graag omtrent deze Vereniging worden in~elicht. 

KA-R.A.,. 8-7- 149 



I.D. 
D E N H A A G. 

Do ss .13/150. G E H E I M. V. t948· 

~-tJ '/a/ · 
Dezerzijds is . ef')n. onderzoek ingesteJ!d naar de Vereni

ging voor Internationaal Jeugdverkeer. 
De vereniging voor Internationaal Jeugdverkeer is in 

1931 opgericht. Het is een onafhankelijke organisatie, die 
zich ten doel stelt: "Het bevorderen van een vriendschappe
lijk verkeer tussen de Nederlandse- en buitenlandse jeugd ;• 

De vereniging is Koninklijk goedgekeurd en de enige or
ganisatie hier te lande 2 die door het "Comité Permanent de 

~a correspondance Scola1re Internationa~e." te :Parij~ (het 
ff../'~ wereldcentrum der Jeugdbrlef'wlssellng, 1n de wandel1ng 

r c.S.I. genaamd) als zodanig wordt erkend. 
sedert 1946 is de vereniging ook aangesloten bij de 

"Fédération Internationale des Organisations de CoDrespon
. d~npe et Echan es Scolaires" (F.I.O.C. E.S.), welke ergani

sa 1e als vakorganisatie voor e Jeug r1e wisseling door 
11 UNESCO" is erkend. 

Het centraal bureau der vereniging is gevestigd te L, 
den aan de Jan_ v~n Goyenkade 44. 

In 1941 werd de vereniging door de Duitsers ontbond~ 
en na de bevrijding moest zij weer van de grond af wordei 
opgebouwd •. 

Het dagelijks bestuur der verenigi~g bestaat uit de 
volgende personen: _ 

xtl• Jacobus Johannes Ewoud HONDIUS, geboren te Utrecht, 28 
/ Juli 189'7, rector van het Vrijzinnig Christelijk Lyceum aan 

de Pa~kweg 44 alhier, wonende Kanaalweg 113A alhier. 
~ 2. Mevrouw Dr .]);1. NIEU\VENHUIS-VAN UEXKüLL, wonende te Leiden. 
~ ~ 3. Jacoba DE BOER, geboren te Grpningen, 9 April 1909, on
- gehuwd, secretaresse Vrijzinnig Protestant Kerk-comité, wo-

nende van Lennepweg No.l alhier. 
~l 4. Mevrouw B.H.KUGEL-SWART, wonende te Leiden. 
? 5. DI' .K. SIMON-THOIVIAS, wonende te Oegstgeest. 
~1 9. ~~.A.A.REEP1~KER, wonende te Wassenaar. 

ne veren1g1ng onderscheidt drie soorten leden n.l.: 
a. Juniorleden tot en mfft 19 jaar (contributie ten minste 

f.2,50 per jaar); 
b. senlorleden van 20 tot en met 35 jaar (contributie ten-

minste f.5,-- per jaar); _ 
c. BUitengewone r leden (géen maximum leeftijd) (contributie ~ 

tenminste f.5,-- per jaar). 
Buitengewone leden zijn zij, die als vertegenwoordiger 

van een onderwijsinrichting, hetzij leraar of leerling, 
jeugdorganisatie, jeugdblad of andere groep, lid worden, uit-
sluitend om correspondentie-adressen te verkrijgen. 

Tevens kent de vereniging begunstigers. 
Fder lid van de V.I.J. is auto~atisch lid van de plaat

selijke groep in zijn woonplaats. In die plaatselijke groepen 
werken de leden onder zelf gekozen leiding samen, om op con
versatie-avonden talen te leren en om met elkaar te debatte
ren over onderwerpen, die met het doel der vereniging verband 
houden. Voorts _het houden van excursies in eigen woonplaats 
enz. om te zijner tijd capabel te zijn jeugdige buitenlanders 
in de plaàts nunner inwoning rond te leiden. 

De groep Den Haag telt 850 leden, onder wie ongeveer 
65 werkende leden. 

Een werkend lid neemt daadwerkelijk aan het verenigings 
leven deel, in tegenstelling tot een gewoon lid, dat slechts 
met een ·buitenlands adres correspondeert. 

Het bestuur van de groep Den Haag is als volgt samenge 
-steld-



-2-

steld: 
A 1 1. voorzitter: 
~ cornelis VAN DOORNUM , geboren te Ar nhem, 30 Augustus 

1915 onderwijzer U.L.O., wonende Loosduinseweg 997 alhier. ' .. A 2. · s ecretaresse ZlJn vrouw: 
? Barber Gesina Cornelia HOLM, geboren te Amsterdam, 26 

Januarl 1920, eveneens wonende Loosduinseweg 997 alhier. 
3. penningmeester: 

~ conraad DE HAAN, geboren te Gouda, 4 April 1920, van 
beroep boekhouder, wonende Marcslisstraa t 16 alhier. 

verdere bestuursleden, wier personalia nog niet bekend 
zijn: 

~ 4. Roel SCHERPENiruiZEN; 

' ' 

-;;::J 5·. Dlnl THI ERRY; 
6. Ger. WAGTER; 

~ 1 7. R1et VAN ZIJL. 
~ · OP de · op 18 October 1948 in het C.J . M. V.-gebouw aan 

de prinsegracht 4 alhier, gehouden algemene leden vergader 
waren, met het bestuur medegerekend, aanwezig 15 leden. 

Op die vergadering werd het oude bestuur herkozen en 
uitgebreid met 4 leden, n.l.: 

1'f8. Johannes Haoobus HOICKE, geboren te Amsterdam, 25 Ja 
1926, wonende valkenboskade 35 alhier; 

-7 9. Hans VA N DEN OORD; 
x 10. Eef VOS; 
~ 11. GlJSbertus Jacob VAN OS, geboren te Zwolle, 17 Novembe 
/ 192o,-oällKbedlende, wonende Goeverneurlaan 295 alhier. 

uit het verslag van de penningmeester bleek, dat de 
groep Den Haag 141 gulden in kas had. Hieronder bevond zich 
een bedrag van 75 gulden, geschonken door Bngelse vacantie
gangers. 

Gezien de beperkte kasmiddelen en het kleine aantal ac 
tieve leden, worden · de groepsbijeenkomsten, teneinde de kos
ten van zaalhuur uit te sparen, gehouden- ten huize van C.VAN 
DOORNUM· 

OP Woensdag, 6 October 1948,werd o.a. te zijnen huize 
een filmavond gehouden. Aanwezig waren 31 personen, van 20 
jaar en ouder~, onder wie 15 vrouwen. 

OP Vrijdag, 12 November 1948, werd in de grote zaal van 
het gebouw "Amicitia" aan het Westeinde alhier, door de ~ 
v.I.J. een feestavond georganiseerd met bal na. ' 

Aanwezig waren ± 250 personen, voornamelijk bestaan~J 
uit de leden van de vereniging met hun ouders. 

Door leden van de toneelgroep werd een revue opgevoerd. 
Tevens werd een tombola gehouden. 

Gesproken werd er die avond niet. 

Als- lid van de V.I.J. wordt verder genoemd: 
L.H.DE H::O:ER, · me.t wie bedoeld wordt: 

~ Lambregt Hendrik DE HEER, geboren te Klundert, 27 Mei 
~ 1899, wonende I/laJgrletstraat 14 alhier. 

Als leraar in de Franse taal aan de "Dalton11 :'I.B.S. i 
hij buiten~ewoon l~d van de V.I.J. 

Met u1tzonder1ng van L. H.de Heer, die politiek uiters 
links geori8nteerd is (lid C.P. N.), is ·van de overige in 
rapport genoemde personen in de administratie van de Poli 
alhier, ook op politiek gebied, niets ten nadele bekend, 

van enige ac t iviteit van de "Vereniging voor Inte 
naal Jeugdverkeer", op politiek terrein, is tot op heden 
deze gemeente niets kunnen blijken.(l2) 

Verzonden op 23 Iiove mber 1948 
aan: ·ta.t Minister ie van Al gemene Zaken. 

J 
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f Votgno. 

I . 1.3 OCT 1948· 

5 octobre 'fS~Bf.~JL/rj": 

Votre hote 39862 du 14.9.1948, concernant 1'or
ganisation dénommée actuellement ttNotre Solida
ri té". 

Veuillez recevoir ci-joint,copie d'un 
r3pport concern~. nt eet te organisat ion. 

·· Tous renseignene nts com:plémenta ires vous 
parviendront dès que possible . 

• 



-. 

• 

C'est à l'initiative de membres du part1 aom.muniate de Belgique~ 
que :f'ut crêêe. olandestinement, dans le cou.rant de I94I. u.ne oeuvre 
dénommée "SOLIDAlUTE" qui davint le service social du "FRONT DE 
L'INDEPEliDANCE". · 

Les membres du p.c.B. en conservèrent les postea de direction. 
tout en affirrnant que "Solidarité" étamt un organisme au sein duquel 
toute politique devait 3tre exalue. Cette aff1rmation était alléguée 
dans le but de pouvoir attirer un grand nombre de membres qui n'y au- / 
raient pas adhéré, s'il.s avaient au que "SoJ.idarité" portait l'étiquet
te aommuniste. Les dirigeanta de cette oeuvre purent à l'aide de ce 
subterfuge, a'intiltrer dans tous .t.es milieux de la société. 

"Solidarité" oompta en peu de tempa un très grand nombre de 
membres et son réseau s'étendit bientSt à tout le pays. 

Les membres du "Front de 1 t Indépendance" qui ne i'aisaient pa 
partie ~'un groupe de cboc ou d'Wl service de l'cnseignements. 1'w·_ç~t, 
sous prete:x:te de leur donnez· u..ne occupation, sollicités par le ''Front 
de l' Indépendance" pO\U' s•occuper de "Solidarité". 

lls turent chargés de recueillir les fonds néaesaaires, 
à alimenter les caisses de "Solidarité"• · 

De nombreuaes pereonnes fortunées veraèrent des sommes importan
tes dans les ca.isses de "Solidarité". Celle-oi fut a.ussi alimentée par 
les ·groupee de ohoc F.I. et P.A. qui y versèrent une partie du proQuit 
de leurs pillages de banques, bureaux de poste, ~ de firmes 1nduatri 
les appartenant à des inoiviquea. 

Tout eet ar gent servai t à venir en tdde péounia.irement aux vic
times de l'occupant; a•est ainsi que de nombreux réfractaires ont 6té 
secouru.s, que les temmes et entants mineurs des prisonniers politiques, 
ayant été aftiliês au p.r. · ou à un autre groupement patriotique, rece
vaient mensuellement une somma d'argent qu.i leur permettait de subvenir 
modestement à leurs besoina • 

Les dépenses occasionnées par l'hébergement et le ravitaillement 
des aviateurs alliés, tombés dans notre terr1toire étaient eouvertes 
par les caisses de "Solidaritén. 

Il arrivait a.ussi que des sommes tHaient dótournéea de la caiase 
de usolidarité" au profit de la aaisae du Pf:\rti Communiste, toutefoi 
ceci ne se pratiquait qu'occasionnellement. et ~ l'insu des membres 
et du comité de "Solid.arité". 

Il a aussi été consta.té à plusicure reprises que des membres de 
"Solidarité" avaient détournê à leur profit peraonnel, une partio de 
l'encaiase dont 11 avait la responsabilité. Ces délits n'ont pas été 
portéa à la. connaiss~Jnce de la justice, a.fin de ne pas nuire à la. répu
tation de l'organisation. 

A la libération de notre territoire, "SOLIDAR!TE" continua à 
fonctionner, non plus clandestinement, mais légalement. 

. .; ... 
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Le maintien e~ aativité de eet organisme a étê conseillé par 
le parti communiste, qui y attacha.it une grande importance, et qui 
donna ses direatives a eeux de ses membres qui dátenaient les leviers 
de oommande a.u comité de "Sol idarité" .. 

Le parti communiste dés1rait que oe service aooial continue 
à fonctionner, préeiaément parce qu'ii groupait un grand nombre de 
membrea, dont 11 voula1t se servir à l'occasion d'act1ons de masses 
qu•il comptait déclancher dans l'avenir. Il taut toutefois tenir compte 
que la partioipation des membres de ''!3olidarité" à une action de masoe 
n'eat poasible que lorsque cella-ei ne rev~t pas un caractêre unique
me.nt communiste• c•est-à.-di»e lorsqu'une mani:f'estation eot orge.nisée 
par un organisme qui se trouve sous la tutalle dtt iarti eommunist,, 
la participation des membres de "Solidaritê" peu.t etro sollioitée, 

. afin d'au5menter le nomore des mani~estante et de ce fait, faire attri 
buer une plus grande importance au caractère de la manifestation. 

C'est dans ce but que le parti communiDte a fait l'impossible 
pour maintenir en activité, ~rès la lib~ration, lea autres groupemento 
de masses tels que c.L.s. - .F.I. &. P.A. 

Depuis la libération, l'act1vité de "Solidarité" se poursuit 
sur les bases suivantes : 

A. Manifester la solidarité nationale 
B. Ztre à l'avant-garde des problèmes socianx 
c. Défendre et aider les victimes de la guerre et tout ceux touchéa 

par la misère. 

Ce programme a été adopté däns le but de pouvoir intéresaer les 
pereonnes appartena.nt à toutes les classes d·· ia sociétê, qui sont 
dés1reuses de venir en aide aux malheureux. Par ln m8me occasion, le 
parti communiste s'eet créé par l•intermédiaire de ses membres, aff1-
liés à •Solidarité0 une infiltration auprès de nombreuses personnalités 
influentes du pays• qu'il ne lui serait pas posoible d'approcher e'il 
faisait étalage de sa qnalité réelle • 

L•influenoe et la proteetion de ces personnalitéo sont fréquemme 
'sollicitées par l'intermédiaire des membroa de nsolidarité" lorsque 
l'objet de la demande ne reflête pas trop clairement son caractère com
muniste. 

"SOLIDARIT2" est administré de la façon suivante : 

1° Comité national 

Le siège du comité ~iational fut installé à 3t .J'osse-ten-Noodo 
rue Traversiêre, 6 .. Depuis quelques mois, il a étó trana.:féré à Bruxel
les, rue de la Croix de Fer, 92. 

Il se compose des pereonnes suivantes : 

:Présidente nOLLENDER Rachel, dite Rosy, avocate, née à 
Zdu.naka le 25.6.l9II, épouae Weinreb, Julian, 
domiciliée à St.Gilles, rue Dejoncker, 28. 

. . I •.. 
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Seerétaire : .kl JACQUEMOT1'""" Fernand, à.i t Jack, Fernand, épou.x 
de Be~noa Fa.Jda., né à 3t .Gilles, la 15· 5. !902. 

- l L~ IN Roeine, célibataire, née à anvers le 2?. 
I2.I920, dom. à Ixello-e, rue du Préeident, 55. 

_.~,.. DUORATEAU 1\..nlle, no.n au trement identi:fiée, qui 
sernit l'épouee d•nn Coneeiller Communal 
d'Ottignies. 

- 1 KLAIKENS Josc.9h, épou:t Lynen .larguerite, né à 
Liège le I3.IO.I9I2 1 dom. à Uccle, rue 
Gabrielle; 42. 

Assist. Sociale ; _.., DEVRIES Irène, née Ll. Borgerhout le 9.I.I906 
dom. à Schaerbeek, 55, Avenue ~ugène Plasky. 

Médecin de 
"Sol1dal•i té" 

Avocat de 
" Solidarité" 

CLAESSENS Fra.nqois, dlt Bob, réaida.nt à St • 
Gilles. rue de Savoirt 44, membra du p.c. 

:> HUY8U'.ANS '!~rthe, épouse Degu.ent, dom. è. 
Ixelles, rue · de L1vourne, !O~. 

: / HlRSCH Fernand, dom. à St.Josae-ten-Noode. 
Avenue Panl Deachanel. 

: DOBZLSTiEN, dom1cilié à St.Gilles, 
: .- rue d' Irla.nde, ll. 

: ;?ID~ONT Jenny, dite 1artine, elle était dom1-
c11iée à St.Josse-ten~Noode, rue Saxe~Cobourg 
40, d'ou ~11e est rayée pour H~, OQ elle est 
vraisemblablement attachée à la neetion régionale 
de "Sol1da.rité". La précitée est une propagandiste 
communiste acharnée. • 

Resp. du matériel:' DEWIT Thérèae. dom• à 1t.olenbeek- t-Jea.n, 
r~e Osseghem, 74, épouse du conseiller Communal 
communiste, dont elle partage les aonvietiona 
poli tiques. 

2° Comités Régionaux 

Le Comité National de "Solidarité" est subdivisê en ?3 comitéA 
régionaux, répartis dans les villes au.ivantes : 

E~6!2~-!t~gç~!§2 : 
Andenne, IO rue Bertrand 
Arlon, 17 rue des Faubourgs 
Ath. 3 ru.a de Nazareth 
Athu.s, 35 rue de l'Ancien Qimetière 
Bastogne, 55 r\le Taaiau 
Bertrix, 42 rue dee D~porté 
Bouillon, rue du Buits 

/ 

.. ; ... 
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Braine l'Alleud, 5 rae de l'HSpital 
Bruxelles, rue de la Croix de Fer, 94 
Charleroi, rue da Lmrainelle, 9. 
Clabeaq, 21 Avenue Gabrielle Petit, à Tubize 
Combla.in-au.-B'ont, l rue Thier Plrarû. 
Gembloux, rue Haute Bise 
Haine St.Faul, 20 rua Jean S~hyna 
Hennuyères, der Sevr1n, 1nst1tu.teur 
Hougeng-Goognies, 24 Place du Tr1eu 
Huy, 104 ru.e Entre-deux-Portes 
La Louvière, 2 rue Jos. Wauters 
Leuze, 52 rue de Condê 
Liège, 9 rue de l'Académie 
Marche-en-Famenne, 19 ru.e des r.rois Bombes 
1A:ons, 7 Grand' Uus 
Namur, 12 Avenue Reine Aatr id 
Ottignies, 16 rue de Cha.pelle 
R1xensart. Mer. VANUYTRECHT, chef de gare 
Soignies • I35 chaussée de Mons 
Stambruges, Mer.Laitem 
Taminea, 8! Sentier de a Tombes 
Thudinie, 17 Grand'Rae à Thuin 
Tournài, 62, Boulevard du Roi Albert 
Verviers, 29 rue Peltzer de Clermont 
Virton, l rue de l• ~toile 
waremme, 2 rue des ?rès 
Weramel, 97 Aven\1€ de Ridder 

~~~~~-!~~~~!: 
~~lat, Vredeplein 
Aarschot, 24 Leavensche straat 
Assche, 32 Walfergem 
Antwerpen, 32 Conscienaestraat 
Blankenberghe, 57 Yzerstraat 
Brugge, 37 Korte Vulderstraat 
Dendermonde, 2 Bogaardstraat 
Dixmude, 26 Koning Albertstraat 
Ee~o. 82 Coquitstraat 
ErJ>s-Kwerbs. Klapstraat 
Geeraardsbergen, L. Warande 
Gent, 7 Kalanderberg. Ruis Jacob van .Arteve~de 
Hasselt, a Barnpslaan 
Kapellen, 16 Icalmpthoutséhe steenweg 
Ieper, 46 Tegelstraat 
Knocke, 5 Léopoldlaan 
Kortenberg, 23 Kerkstraat 
KortriJk, Persynstra.at 
Leuven, Zaal Ratteman, Parijsstraat 
Lier, 70 Bareelstraat 
Linkebeek, 29 Bloemhof Mer. Larroze 
Londerzeel, 68 Boulevard 
Lorth, 3!6 Statiestraat 
1eenen 86 KoninkliJke straat 
Middelkerke, 23 Oostendscha steenweg 
Ninove, 49 Statiestraat 

.. ; ... 
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Oudenaarde, 53 Eynestraat 
Oostende. 55 Plantenstraat 
Ronse, I34 Dammekenstraat 
St.Gillia-Dendermonde, !03 Otte~straat 
St.Niklaaa, Statiestraat 
Tienen, . 11 Yr. Geenstraat 
Tongeren, Kloosterstraat 
Torhout, Zuidstraat 39 
Turnhout, IOI Otterstrant 
Vilvoorde, 70 Harmoniestraat 
westende. Home voor .Politieke Gevangenen, I.o.nbardzijde 
Willebroeck. Kraagweg. . 

Le Comit~ Rggional 1~ Bruxelles, dont lé siège est inntallá 
rue de la Croix de Fer. 92, est compos~ des personnea suivantes : 

/ 

Secrát.générale : RUDflî' Andrée, dite Màriane, n.ée à lfru.xelles le 
22.7.!9!8, domiciliée à St.Joase-ten-Noode, 

Trésorière 

rue Godefroid de Bouiliop, 5!; d'opinion communiste. 

~ · SOLOVIEFF Kira, épouse Sokol, Jacquea, née à 
Pétrograd le 26.IO.I91I, dom• à Ixelleä, rue 
de 1 'Fx•m1 tage, 28, remplaçante do RlJEFF Andrée 
lorsque oelle-e1 est absente. 

: SC!!Rl'URS n.oaa.lie, oéliba.ta1re, née à, Malinee 
le 20.5.02, dom. à Bruxelles. Avenue Livingstone 
I4. D'opinion politique communiste. 

Reaponeable d'organiaation des comités de quartier : 
:[DJf.YJI T Thérèse, domiciliée à tolenbeelt-St .Jean 

.rue Osaeghem 74, déjà o1tée au Comité National • 

Conseillère 

. ~ VAN 1ELSEK Englebert, domiailié à Forest, rue 
de lEl. For8t, 100, oha.rgé de main.tenir la. liaison 
entre le Syndicat deci Tramways Bruxellois et 
Solidarité. 

: Du· MEE.R Jeanne 1 domiciliée à .:Jche.erbeel:, rue 
- Auguste Lambiotte. Communiste acharnée, veuve 

d'un p.p. non rentr~ do capt1v1té, travaille 
au r.i:inistère de .la neconstru-otion. 

3 Comités locagx : 
' 
Los comités régionaux sont à leur tour snbdivisés en comités 

locanx. A chaque comité loenl est attribué un ind1catif aomposé d'~ 
ahiffre et d'une ou plusieurs lettres. Les comitéa looaax reçoivent gá
néra.lement les inotru.otions par l'intermédia.ire du. comité régional dont 
ils dépendent. Les réunions des membres des comités locau.x se tiennent 
soit dans un café du qu.artier. soit de préfórence au. domicile d'u.n 
des membres du comité. 
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La mission principale dee comités loen~x, est de créer, dans 
las quartlers populeux ~e leur secteur, des comités de bonne volonté 
d.isposant de certains .loisirs, qu 'ils seraient dispoeés à mettra à 
la dispositie~ des habitants de leur quartier qui sont éprouvéa par 
l'adveraité. Par ex~mp~e lorsqu'une persenne est malade. un ~embre 
du comité de quartier est envoyé chez alle pour entretenir le ménage, 
ou lui donnar lee soins médicaux qua nécessit~ son état. ~ résumé, 
se rendre utile cowae il le pourra. D'autresmemores des comités de 
qua.rtier sont chargés d.e fou.rnir des censeils de toutes naturesa.ux 
pereonnes qui viennont les sol~iciter, etc ••• 
Ces diftérents services sont rendus à la population sans aucune ró
tl"ibution. 

Dans le courant de !946• Solidarité a particip6 activament 
à la répartition de v3tements aux prisenniers politiques et les 
ayants-droit. pour compte du Ministère de la Reconstruotion. 

"" ; . Dans le courant de la meme année, Solidarité a apporté son 
appui au Comité des Amis de l'Espagne Républicaine, en ~artieipant 
au.x manifeatations en faveur de la rupture des relat1o.ns aveo le 
Gouvernement de Franco. Les membres de "Solidar1té" ont fait de$ 
collectes au profit du comité précité. 

L'e;·:pos:Ltion des Crimes Hitlériens, orga.nisée en 1946 par le 
1~"in1stère de la Reaonstruction. a été réalisée par les soins de 
~Solidarité". O'est le aecrétaire du Comité national, J.ACQUEMOTTE 
Fernand, qu.i fut ' nomm.é commissaire général de l'exposition précitoe. 

Lora de la dernière grève des ouvriers métallurgistes "SOLIDA
RITE" a procédé û des collectes d'argent et de vivres au profit des 
grévistes. 

Lors de la dernière grève ~es postiers "Solidärité" a procédé 
à de,s collectes au. prot i t den grdvistes. 

Depuis !946, "Solidarité" a déployé de grands eftorts en vue 
d'env~yer les entante passer leura vaoances dans I6 homes ou colanies 
répartis en Belgique, au ~uxembourg, en F.ranoe. en Suisse, en Hollande, 
etc ••• 

Un des plus beaux homes de Solide.rité est installé à Jodoigne, 
il est dénomraé "Home des Ca.illaux". Il peut oontenir 75 entante d' ex
pression française. La direction est contiée à LAVACHERY Jean, dom. 
à. Jodoisne et à son épouse LL:ruc SCH Betty. 

Un uutro H$me, p_ouvant oontenir 50 ent&.nts d'e:x:pression .flamand. 
1 est installé à Tremeloo. 

. Toua les eentres d'accueil pour enfants gérés par "Solidarité", 
sont toute.tois loin d'off1r tout le confort désirable. En erfet de 
nombreux enfants aont envoyés dans des pays étrangers, sous la conduite 
de moniteut•s, dans des eentres d'acoueil, ou ils sont hébergés aoi dans 
une grande ferme qui a été mise ~ ~eur dispaaition par un fermier, et 
ou ils ne disposent pour se coucher que d'une botte de paille. Dens 
ces condit1ons il va de soi\que tout le restant eet u l'avenant • 

.. ; ... 
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Dan le courant de !946, environ 2000 en~~nts furent envoyóe on 
vacanaes par "Solidarité"• Dans le courant de ln m3me année, 500 prison
nier:J politiq,ues ont séjourné en Eelgique dans les homes de la. m~me 
oeuvre et !50 prisenniers politiques furent onvoyés en Suisse. 

Dane lo courant de 1947, le nombre d'enf te envoyés en vacancc 
par "Solidaritá" s'est élevó à 8000 environ. 

Les f'ro.is ocaa.sionnéa à. Solidarité pour l'h•~bergement et la 
nourriture de ces nombreux enfantn. sont énormea, qus s~ cette oeuvre 
sociale ~prouvc-t-elle de grandes dif~icultés pour faire face à ces 
dépenses. 

Aotuellement la uection de "Solidaritéft qui s'occupe de proourer 
les vacances aux enfants eat dénommée "Le Domaine des Enfants". Le aioge 
est óta.bli à Bz·uxelles, rue de la Croix de "e.r·, 92 . La. conatitution du 
comité en est parue à l'ann.exc d.u Uonitallr n°50! en date dli. I. 5 .I948, 
page 504· 

t Çomité de Patron~.go.: 

"Sol\idaritétt possède encore u.n e~mité de PATRONAGE. Cellli-ci 
se oompose de personnaLitéa influentes. de notre pays, ohoisies sans 
aistin ct ion d t opinion poli tiqll,~. 

Les membres du dit comité servent en quelque sorte de paravent, 
do~~tiná à camoufler, et démontrer au.x inorédules. que "Solidarité" ent 
unc OOilv.re sociale dont toute politique est ax~lue et qui n'est à la 
dévotion d'aucun parti politique, En effet, lorsque quelqu'un se permet 
de déclarer q_uc ''Solidarité" est une oeuvre sociale du P.c.B. immédiate
ment il lui est exhibé !a liste des pereonnes dont eat aomposé le comité 
de patronage. et ~orco est au sceptique de reconnaître qu'en effot ces 
peraannes apparticnnent à toutes les tendances politiques du pays. 

Ce qui n•est pas dévoilé, c•est que les membres de ca comité de 
patronage n'ont en ~éalité aucun pouvoir exécutif. ni d~libératif au 
sein de "Solidaritá~. 

L'influenae de ces porsonnalitée est sollicitée par l'intarmédiai
re des membres du P.o • .B. détachés à "Solidarité" et o'est ainsi q_uc bien 
souvent et sans s'en reddrc aompte. elles protagent at font obtonir 
satis:fa.ction dans di vers domainea à des membres èl.u J?.C .a. qui laUl' sont 
présentés sous l'étiquetto de "Solidarité". 

• 
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14-9-48 . 

® . 

Door de Belgische vereniging "Solidariteit 11 , gevestigd te Brussel , 
Rue Traversiere no. 6, werden nlannen voorbereid tot uitzending naar 
Nederland van een aantal kinderen gedurende de maanden Jul i en Augustus 
1 948 . 
Dezazijds werd verno~en, dat deze vereniging op communistische l eest 
zou zijn geschoeid. 

I n het, verenigingsleven treden vooral Madame Marthe DEGUENT geb .HUysmans 
enMademoiselle RUEFF, dochter van de Secretaris-Gdnaraal van de I .A.R. A. 
t e Brussel, op de voorgrond . 
Madame DEGUENT is een dochter van Minister Kamiel ~SMANS en heeft tijdens 
de Spaanse burgeroorlog als "Marthe EUYai.k.~S" veel van zich doen S:pr-.3ken 
door haar heftige reportages bij de "Roden" te Barcelona. Haar echtgenoot , 
een advocaat is communist. 

Gaarne zou ik nadere bijzonderh~den vernemen omtrent deze vereniging , de 
leden van het bestuur en -zo mogelijk- de statuten der vereni ging , 
al smede omtrent haar activiteit op politiek gebied . I s wellicht bekend 
of zij bij voorkeur de uitzending bevordert van ki nderen uit communistische 
gezinnen? 

Daar het hier een uitwisseling betreft van kinderen van beide national itei 
zal ik het op prijsstellen tevens te vernemen, of o ' de adressen, welke i n 
Belgie ter beschikking staan voor de ontvangst der Nede1landse kinderen 
al le, dan wel voor h~t merendeol,links-extreme personen woonacht ig zijn . 

D(:)zerzijds is niat b(:)kend of do uitvlisseling inderdaad heclft pl aatsgehad. 

aan Hr.B. v.ijlhui zen. 

Piet Avontuurstraat 24. 

B R .!!; u A. 
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Notit"e aan KB 
Bestemd voor w. 
Van B III 

Door de Belgische vereniging usolidariteit", gevestigd te 
Brussel, Rue Trnversière no 6, werden plannen voorbereid tot 
uitzending naar Nederland van een aantal kinderen gedurende d~ 
maanden Juli en Augustus 1948. 

Dezerzijds werd vernomen, dat deze vereniging op communistische 
leest zou zijn geschoeid • 

In het verenigingsleven treden vooral Madame Marthe DE!+UENT
HDYS11A1IS en :.lademoiselle RUEF.û', dochter van de Sec etaris-r~neraal 
van de î . A.R.A. te Brussel, op de voorgrond. . 
Madame DEGUEITT is een dochter van r.Iinister Kamiel HUY8t1ANS en 
heeft tijdens de Spaanse burgeroorlog als "Marthe Huysmans 11 veel 
van zich doen spreken door haar heftige reporta'1'es bij de "Roden" 
te Bar6elona, Haar echtgcn0ot, een advocaat, is communist. 

Gaarne zou ik nadere byzonderheden vernemen omtrent deze vereni
ging, de leden van het bestuur en - zo mogelijk - de statuten der 
vereniging, alsmedè omtrent haar activiteit op politiek gebied. 
Is wellicht bekend of zij bij voorkeur de uitzending bevordert 
van kinderen uit communistische gezinnen? 

Daar het hier een uitwisseling betreft van kinderen van beide 
nationaliteiten, zal ik het op prijs stellen tevens te vernemen, 
of op de adressen, welke in Belgi@ ter beschikking staan voor de 
ontvangst der Nederlandse kinderen alle, dan wel voor het meren
deel links-extreme personen .voonachtig zijn. 

Dezerzijds is niet bekend of de uitwisseling inderdaad heeft 
plaatsgehad . 

(\ \. 
( '/ v}J -') 

7.9 . 1948 
pi 
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No. 70446 

k 
Men wordt verzocht bij de aanhaling van 
deze brief dagtekening, nummer 
en af de I in g nauwkeurig te vermelden 

Naar aanleiding van de in afschrift bijgevoegde nota 

dd. 8 Maart 1.1., No. 241 c/1002 van de Belgische Ambas s ade 

V7'roeg· ik aan Harer Majestei ts Ambassade te Brussel om inlich

tingen nopens de Vereniging "Solidariteit". Deze berichtte 

mij daarop als volgt: 

"Met de Vereniging "Solidariteit" houden zich in het 

~ \ bijzonder bezig Madame Marthe DEGUENT-HUYSMANS en Mademoiselle 

~~RUEFF, dochter van de Secretaris-Generaal van de I.A. R.A . te 

\
Brussel. Madame Deguent is een dochter van Minister Kamiel 

L. HUYSlVIANS , die tij dens de Spaans e burgeroorlog als "Marthe 

Huysmans" veel van ziah heeft doen spreken door haar heftige 

reportage's bij de Roden te Barcelona. Haar man, een advo

caat, is communi st . 

De Vereniging "Solidariteit" is te besch ouwen als 

sympathiserend met de communisten'! 

Ik bracht één en ander ter kennis van de Minister van 

Sociale Zaken, wiens antwoord dd. 24 Juni, Afd. Volksgezond

heid No. 1866/P eveneens in afschrift hier bij gaat. 

Ik meen goed te doen een en ander te Uwex kennis te 
brengen. 

DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN, 
Voor de Minister, 

Het Hoofd der Directie, 

~n het Mini sterie van 
'.gem ere Zaken, 
reau Centrale Veiligheidsdienst. 

l 7600- '48 



AFSCHRIFT. 

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN. 

• Afdeling Volksgezondheid. 
No. 1866 P., 

• 

• 

Bericht op schrijven van: 
30 April 1948. Dir.Adm.Zaken No. 33437. 

Betreffende: 
uitwisseling van kinderen met 

's-Gravenhage, 24 Juni 1948. 

de Ver. 11 Solidari telt" te Brussel. 

Naar aanleiding van Uw bovenvermelde br ief heb i k de eer U mede te 
delen, dat i k ter zake mondeling over leg heb do en plegen met het 
Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, Afd. Vorming 
Buiten Schoolverband, onder welke af deling het jeugdverkeer r essor
teert, dat niet om ge zo ndheids- of sociale redenen plaats heeft • 

Mede op grond van dit overleg be n ik van oordeel, da t het niet op 
de weg van de Reg eriqg ligt het dezerzij ds vereiste i nitiatief te 
nemen tot het verwe z~lijken van uitwisselingsmogeli jkheid van Neder
landse en Belgische kinderen onder auspiciën van de Vereniging 
"Solidariteit'' t e Brussel. 

Aan de andere kant acht ik het ongewenst eventuele opneming van 
Belgische kinderen in Nederland zonder meer af te wijzen, aangezien 
ons land momenteel grote aantallen kinderen om gezondheid- of social 
redenen uit andere landen ontvangt. Het zou een vreemde indruk kunne 
maken, indien de onderwerpelijke Belgische wensen zouden worden af
gewezen. Niet alleen speelt hierbij de bijzondere verhouding tussen 
Nederland en België een rol, doch bovendien heeft België onmiddel
lijk na het einde van de oorlog in zo grote ma t e hulp verleend aan 
Nederlandse kinderen, dat ik meen hiertegenover niet tot afwijzing 
van de opneming van Belgische kinderen te kunnen overgaan. 

Ik heb derhalve hieromtrent overleg gepleegd met onze Ambtgenoot van 
Justitie, die geen bezwaar had aan 100 à 200 Belgische kinderen van 
10 - 12 jaar een tijdelijk verblijf in Nederland van ten hoogste 
drie maanden toe te staan. Aan die toelatin~ zullen de gebruikelijke 
voorwaarden zijn verbonden, t.w. medische voÓrkeuring in België met 
een nakeuring i n Nederland, verplichte nationaliteitsbewijzen, etc. 

Het zal practisch onmogelijk zijn deze kinderen van Overheidswege 
te herbergen of hen gezamenlijk via een of andere particuliere or
ganisa t ie in kampen onder te brengen. Daartegenover zal wel de mo
gelijkheid bestaan deze kinderen kosteloos te doen opnemen in Neder
landse pleeggezinnen. Nadrukkelijk zij vermeld, dat alle in Neder
land te maken kosten door de Vereniging ''Solidariteit 11 zullen moeten 
worden gedragen. 

Indien u zich met het bovenstaande kunt verenigen, moge ik U verzoe
ken een aanbod van Nederland in deze zin aan de Belgische Ambassade 
te doen overbren~en. Ik t eken hierbij aan, dat voor de practische 
uitvoering · van éen en ander de Vereniging "Solidariteit zich dient 
te wenden tot de Nationale Commissie tot uitzending van Kinderen, 
Zeestraat 73, flat 302, Den Haag. 

VN 
DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN 

(w.g. ) W. Dree s. ' 
'e Heer Minister van 
1itenlandse Zaken te 

-GRA. VENHA.GE. -. 



AFSCHRIFT. 

AMBASSADE DE BELGIQUE 

AMBASSADE VAN BGLGIE 

No. 241 c/1 002. 

• 
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De Ambassade van België te 's-Gravenhage biedt haar 
complimenten aan het Koninklijk Ministerie van Buit8nlandse 
Zaken aan en heeft de eer, op verzoek van haar Regeering, 
mede te deelen, dat de Vereniging "Solida:titeit", 6, rue Tra
versière, Brussel, van plan is gedurende de zomervacantie 
van 1 Juli tot 30 Augustus een groep Kinderen van 10 tot 12 
jaar, naar Nederland, Luxemburg, Engeland en het Noorden 
van Frankrijk te sturen. 

De Ambassade zou het ten zeerste op prijs stellen te 
mogen vernemen, of de Nederlandscha Regsering eventueel 
deze groep kinderen zou kunnen herbergen, waarvan alle 
onkosten zullen worden gedragen door de Vereniging "Soli
dariteit, en of zij bereid zou zijn tot het uitwisselen 
van kinderen met voornoemde Vereniging. 

De Ambassade maakt van deze gelegenheid gebruik om aan 
het Ministerie van Buitenlandse Zaken de uitdrukking harer 
meeste hoogachting te hernieuwen. 

{4-, 

's-Gravfmhage, 8 Maart 1948 • 

het Ministerie van Buitenlandse Zaken, 

's-GRAVENH<\GE. 
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Présideflt de la Fédération internationale df' t> pNi· 
tes et moyennes entreprises industrielies : 
M. L.G. PIN ET, président de l'Union de 
la petite et moyenne industrie, Paris 
(66, Corus de Vincennes). 

Président de la Fédération internationale des pe
tites et moyennes entreprises cammercia
les : M. G. W. DEAN, Hon. General Se
cretary and Treasurer of the Council of 
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Circus l j3). 

Secrétaire général: M. R. ]ACCARD, Dr ès scien
ces économiques, Berne. 

ADRESSE DU SECRÉTARIAT GÉNÉRAL 

DE L'UNION INTERNATIONALE: 

Schwarztorstras. e 26, Berne (Suisse) 
Tél. 3 77-86 

Adresse télégraphique: ARTISUNION. 



UNION INTERNATIO ALE 

DE L'ARTISANAT 

ET DES PET:ITES ET MOYE NES 

ENTREPRISES 

INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES 

BUREAU: 

Président: M. P. GYSLER, conseiller national, 
pré ident d~ I' U nion suisse des arts et 
métiers, Zurich (Auf der Mauer 11). 

Président-a.djoint : M. J. HALLOT, président de la 
Commis ion des relations internationa
les de la Confédération générale des pe
tites et moyennes entreprises, Paris 
(Rue Fortuny 20). 

Président de la Fédération internationale de l'ar
tisanat: M. J. F. VAN ÁALST, vice-pré
sident de Hoofdgroep Ambacht, La 
Haye (Badhuisweg 108). 

APÈRÇU HISTORIQUE 

L'idée de rassemhler sur Ie plan international 
les groupements nationaux d'artisans, de netits 
et moyens industriels et de petits et moyens 
commerçants surgit dans différents pays d'Eu
rope immédiatement aprÇs la seconde guerre 
mondiale. 

Au mois de juin 1946, au cours d'une confé
rence qui réunissait à Paris les dirigeants de la 
Confédération générale des petites et moyennes 
entreprises (France) et ceux du Council of Retail 
Distrihutors (Grande-Bretagne), la constitution 
d'un groupement international fut envisagée et 
l'on résolut de prendre contact avec les organi-· 
sations correspondantes de divers pays. 

Parallèlement, l'Union suisse des arts et mé
tiers prenait l'initiative de rétablir les échanges 
cntre les diverses associations nationales d'Eu
rope et de renouer entre elles' les liens que la 
guerre avait rompus. Sous ses auspices eut lieu 
un Congrès international de l'artisanat et du 
commerce de détail à St-Gall et Berne, du 10 
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au 17 novemhrc 1946 1• I1 réunit les délégué::. 
des aFsociations natiunalel" de.., ll- pay" ~uivants: 
A utriche, Belgique, Danemnrk. Esp agne, F inlan
de, France, Grande-Bretagne, !talie, Luxembourg, 
Nor·vège, Pay s-Bas, Suède, Suisse et Tchécoslo
vaquie. Ce fut la première manifcs tation interna
tionale d'aprè -guerre ou s'affirma avec force la 
commune volonté de toutes les a sociation. d'éta
hlir entre elles de relations étroites. 

A l'initiative de la Confedération générale de 
petite et moyennes entreprises {Francc), il fut 
décidé de fu ionoer toutes ces séries d'effort et 
de convoquer une as emblée préparatoire des 
délégués des organi ations nationales intéres
sées à l'effet de jeter les bases d'unc Union inter
nationale. 

L'assemblée préparatoire de Mrehlin (17 au 19 
avril1947) réuni sait les délégués dûment man
datés des associations intére" érs des 13 pays 
suivants: Autriche, Danemark, Finlande, France, 
Grande-Bretagne, Islande, [talie, Luxembourg, 
Norvège, Pays-Bas, .Suède, Suisse ct Tchécoslora
quie. Après avoir adopté un ct>rtain nomltn• de 
principes directeurs et posé les fondeml'nl" de 
l'Union internationale de l'arti o-au a t t' t dt•" pt• 
tites et moyennes Pntrepri,.,cs indu~lrielll' ,; t'L 

1 Le Compte.reudu im p rirm~ du C lln ~r io intt•rn a ti o
rlal d e l'artisaual <' l du commcrc(' d t> d t: t a il tl t' St-Call 
et B<'rne (291 pa gcR) p eul Î'trl' ohl euu a uprio" du ><'C rt: 

tarial géntlral dl' l' Union int rna ti o ua lc, B ernc, a u 
prix de Fr. s. 10.-. 

Fédératiou internationale . et du >'t•crétaire 
gén~ral. 

E . Le secrétariat général, en plus de ses fonc· 
tions administratives, a ssume Ie röle de een· 
tre d'information, ainsi que d'agent de liai
son entre toutes les associations nationales.. 
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A. Fédération internationale de l'artisanat, 

B. Fédération internationale des petites et 
moyennes entreprises industrielles, 

C. , Fédération internationale des petites et 
moyennes entreprises commerciales. 

Toute collectivité nationale peut a'dhérer à une 
seule ou à plusieurs de ces Fédérations intcrna
tionales si elle ju tifie pouvoir coopérer à leurs 
travaux et i, en raison de sa structure organi
que, elle remplit les conditions posées pour cette 
adhésion. 

Les ORGANES de l'Union internationale sont: 

A. · Le Congrès international qui e ré~it en 
nrincipe cha«p~e année et exprime sou avis 
par voie de vreux. 

B. Le Comité central composé, par pays, d'un 
repré entant de l'artisanat, d'un représen
tant de la petite et moyenne industrie et 
d'un représentant du petit et moyen com
merce, soit trois au maximum, assistés cha
cun d'un à trois suppléants. Seuls les délé
gués ont le droit de vote. 

C. Le Comité consultatiJ international, appelé à 
donner son avis soit au Comité central, soit 
à l'une ou l'autre des trois Fédérations inter
nationales et compo é des rcprésentants des 
membres collaborateurs. 

D. Le Bureau composé du présidcnt, du pré
sident-adjoint. du président de cbaque 

éommerciales, cette assemblée chargea ru nÎort 
suisse des arts et métiers de tous les travaux 
préparatoires. De plus, elle désigna dans son sein 
un Comité provisoire de 5 membres chargé d'éla
borer un projet de statuts. Enfin elle décida sur 
l'aimable invitation de M. J. HALLOT '(France), 
de convoquer à Pans, au début de novembre 
194 7, un Congrès international au cours duquel 
serait définitivement constituée l'Union interna
tionale. 

Ce Comité provisoire se composait de : 

Président provisoire: M. P. GYsLER, conseiller 
national, président de l'Union suisse 
des arts et métiers, Zurich. 

Président adjoint: M. J. HALLOT, président de la 
Commission des relations internatio
nales de la Confédération générale d'es 
petiteR et moyennes entreprises, Paris. 

Membres: M. J .-F. VAN AALsT vice-président de 
Hoofdgroep Ambacht, La Haye. 
M. G.W. DEAN, Hon. General Secretary 
and Trcasurer of the Council of Retail 
Distributors, Londres. 
M. J. PoTUCEK, ingénieur, chef de la 
Section d'économic politique de l'Asso
ciation centrale de l'artisanal tchéco
slovaque, Prague. 

Secrétariat: MM. A. GUTERSOHN, profe seur, et 
R. ] ACCA RD, délégués de l'Union sui se 
des art. et métier,.; (Berne). 



Le Comité prov-koire tint une séance à Bernc 
(Suis~) les 21 et 22 aoi1t J 94 7. 11 adopta ill'una
ninu té, après l' avo,ïr légèrement amendé,le projet 
de statuts élaboré par M. R. ]ACCARD, ainsi que 
Ie progràm:me du Congrès int ernational de Paris, 
dont M. J. HALLOT voulut bien assumer l'orga
nisation matérielle au nom de la Confédération 
générale des petites et moyennes entreprises et de 
la Confédération générale de l'artisanat françai . 

Au déhut du mois de septembre 1947, Ie secré
tariat provisoire ren eigna toutes les as ociations 
nationales intéressée sur les travaux effectués. 
ll leur soumit Ie projet de tatuts de I' nion 
internationale en les priant de communiqu er 
leurs propositions d' amendement dan" un dflai 
fixé. n leur envoya également pour orientation 
les procès-verbau..'C des réunions de Mrehlin et de 
Berne, accompagné de divers document expli
catifi et les invita à désigner leurs délégués au 
Congrès international de Paris, du 3 au 8 no
vemhre 194 7. 

En l'espace de quelquc mois, l ' idée de r as
semhler en un olide faisceau Ie associations 
nationales intéressée avait pris· corp ct s· ét a it 
imposée à l'attention de tous les dirigeant s des 
organisations. Les prévision des plus optimistes 
promoteurs d'une Union internationale é t <J ir nt 
largement dépassées par les faits. 
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fntrept •es }-·· 1ü. at•qut1rîr Îa 'Juutitê r!e memb:r~ 
d l'Unwn 'nterrurtiona le et êtn' représeutée an 
f.umit ecu ral. 

A défaut de oollectivité de cc genre, les asso~ 
ciation s nationales r eprésentatives soit de Parti· 
sanat, soit de la petite et moyenne industrie, soit 
du petit et moyen commerce, peuvent adhérer 

· provisoirement à l'Union internationale jusqu'à 
la constitution d'un Comité national. 

M embres collaborateurs (collectivités affiliée.s): 

Peuvent ett outre s'affilier à l'Union interna
tionale et être représentées au Comité consulta
ti{ international les institutions nationales de 
recherches scientifiques, les associations profes
sionnelles internationales et associations analo
gues d'une ou plusieurs branches de l'artisanat, • 
du commerce, de la restauration, des transports 
ou d ' autres activités, qui pourront être réparties 
en sections. 

Le demandes d'adhésion ou d'affiliation, ac
compagnées des tatuts, rapports, état des mem
bres, publication officielles, etc. doivent être 
adressées par écrit au secrétariat général de 
r Uruon internationale. 

FÉDÉRATIONS INTERNATIONALES 

Pour l'exécution des täches de l'Union inter
nat ionale, les as ociations nationales intéressées 
sont · groupées au sein de trois Fédérations inter
nationales distinct es et autonomes, savoir: 
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e) d'instituer des échanges d'idées, d'expériences, 
de renseignernents et de documentation entre les 
associations nationales adhérentes et d'édairer 
l'opinion publique sur tous les problèrnes pro
pres à l' artisanat et aux petites et moyennes en
treprises industrielies et commerciales ; 

f) d'organiser des échanges internationaux de jeu
nes artisans, petits indu.striels et commerçants à 
l'effet de développer leurs connaissances généra
les et leur formation professionnelle ; 

g) de coopérer avec tous les autres organismes in
ternationaux, ainsi qu, avec des instituts natio
naux de recherches dans les do.maines intéres
sant les associations nationales adhérentes ; 

h) d'entreprendre sur sa propre initiative ou à la 
demande des associations adhérentes, toute autre 
táche, enquête ou démarche pour sauvegarder les 
intérêts communs de l' artisanat et des petites et 
moyennes entreprises industrielies et commer
ciales; 

i) d' arbitrer les différends pouvant surgir entre as
sociations nationales d'un pays déterminé en 
matière de légitimité de leur représentation au 
sein de l'Union internationale. 

MEMBRES 

Membres actijs (collectivités adhérentes): 

Dans chaque pays, une seule collectivité inter
professionnelle nationale réellement représen
tative de l'artisanat et des petites et moyennes 
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nir et dénloppt>r dans tOU!!> i4~s (lilY~' Ie: tntnül 
et les servi(·es individuels d(• r4ualité, Jmr opttoû~ 
tion à la j}roduetion C't la distribution de mas:•~ · 
Eli<' tend à as. nr<'t' Ie libre éjumouis~<ement de 
l'eUort pel'sonnel dans J'économie. . · · 

. L'Union internationale contrîlme pour sa part 
au maintien d .. la paix et des relations cordiaJes 
entre les différt'nts pays. · 

Eli<' s'intt'rdit lonte activité <tllt'lconque d'or
dt·e politiqut• ou <·on(t'ssionnel t't ohst'rn· en ct"S 

matières une stricte u.-utra]ité. 

L'Union internationale a notaroment pour 
TACHES: 

a) d'encourager dans chaque pays l'organisation 
de l' artisanat et des petites et moyennes entre
prises industrielles et co mmereiales à la fois -sur 
le plan national et régional (horizon tal) et sur 
le plàn professionnel (vertical); 

b) de représenter ['ensemble des professions artisa
naleset l'ensemble des petites et moyennes entre
prises industrielles et cammerciales des pays 
adhérents; 

c) de recueillir, formuler et exprimer l'opinion de 
ces branches économiques dans toutes les affaires 
internationales les intéressant directement ou 
indirectement, comme aussi de reehereher les 
solutions pratiques facilitant les échanges inter
nationaux; 

d) de promouvoir sur le plan international la col
laboration de toutes les associations nationales 
adhérentes, de leurs membres et de leurs institu
tion s spéc-ialisées ; 
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QU'EST-CE QUE L'UNION 

INTERNATIONALE DE L'ARTISANAT · 

ET DES PETITES ET MOYENNES ' 

ENTREPRISES INDUSTRIELLES -' 

ET COMMERCIALES? 

Aux termes de ses statJitS adoptés à Paris Ie 
5 novembre 1947, l'Union internationale de l'ar
tisanat et des petites et moyennes entreprises 
industrielies et commerciales est « une nssocia
tion des principaux groupements professionnels et 
interprofessionnels de l' artisanat et des petite~ et 
moyennes entreprises inJu.strielles et cammerciales 
des divers pays ». 

Son Siil:GE est en Suisse. 

Ses BUTS sont définis de la façon suivaute: 

L'Union internationale se place résolument 
sur Ie terrain de J'économic privée, tle l'initiati\'e 
indh·iduelle et de l'iuclépendance des l'ntrepri
ses exploitées sous l'entière responsahilité de 
leur · 1efs. 

L' Uni on iJtîernutionale enC'ouragt> Iu formation 
et les capac·ités proiessionnf'He:.o des res!,;ortisfOants 
des organisations adhérentes, s'eïfot·<'e d'en éle
ver Je niveau général, comme ,au si dl' mainte-
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S1:ANCES DE TRA V AlL ET ORDRE 

DU JOUR 

Lundi, 3 novembre. 

Amvée des délégués étrangers. 

Mardi: 4 novembre. 

9 h. à 10 h. lnscription des délégués et vérifica
tion des pouvoirs. 

10 h. 30. Séance solennelle d'inauguration du 
Congrès international sous la pré~idence de 
M. ie président du Conseil municipal de 
Paris. 

14 h. 15 à 16 h. 30. Séance plénière: Lecture et 
approbation des statuts de l'Union intern~
tionale de l'artisanat et des petites et 
moyennes entrep\"Ïses industrielies et com
merciales. 

Mercredi, 5 novembre. 

9 h. à 12 h. Séance plénière et séances spécialisées 
dans les diverses salles de commissions. 
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• 
Constitution e~ Ol'ganisation de l'Union 

internationale de l'artisanat et des petites 
et moyennes entr,eprises industrielies et 
commerciales. 

l.·Admission des membres actifs (cpllectivi
tés nationales) et inscription de leurs délé
gués. 

2. Constitution des trois Fédération suivan· 
tes et désignation de leur président: 

a) Fédération internationale de l'artisa
nat. 

b) Fédération internationale des petites 
et moyennes entreprises industrielles. 

c) Fédération internationale des petites 
et moyennes entreprises commerciales. 

Jeudi, 6 novembre. 

9 h. à 10 h. 30. Séances constitutives du Comité 
central et du Bureau de l'Union internatio
nale. Election du président et du président· 
adjoint de l'Union internationale. Admis
sion des membres associés (collaborateurs). · 

10 h. 30 à 12 h.15. Séance plénière: Les échanges 
internationaux d'expériences, de documen
tation et de jeunes artisans et commerçants. 
Technique et organisation. Brefs exposés 
d'un représentant de chaque pays. 
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•. . Qu'il ~'Ugisse d"urti&al1UL. d~ }}*tit.e t\U Tn"Oyenna 
eut.repTise, indu ~tr ie1 1 e ou t..umm~cr.tale~ tn .not~cn &Dl' -

"Jaquellc iJ con' ient <finsi;;ter.) ;• 'e!'t ceHr.- 'lt' l<~ u<r; 
duetion rer,osunt sur !'individu et ton uuti&tiv~; :'i>~· 
div:idu<~lilé, la respun.;.~billl41 peNoonelle, telles eont 
les qualitéll qu'il f'ugit de mettre en vedette . 

..• C'e•t toute {lné COlltcp1,.ion de J'lndividu, de sa 
reaponsabilité, tie :!011 initil!tiv~ qu'll s'agit de dé
fendre. La question dépasS<t la teeholquo proprement 
di te, elle lntércsse l'a venir mtme de notro civilisatlon, 
dont nous admettons qu 'elle s'organise ma is que nous 
ne voudrions pas volr s'enliser dans un collectivisme 
anonyme et dépourvu d'espérance. 

Andr~ Siegfritd 
de l'Aradémie françalse. 

QU'EST-CE QUE 

L'UNION INTERNATIONALE 

DE L'ARTISANAT ET DES PETITES 

ET MOYENNES ENTREPRISES 

INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES? 



au Conservatoire national des art t't 

leurs sentiments de profoude reconna an.r 
tontes les magnifiques réceptions, manife 
et v isites organisées en leur honneur pe 
Congrès international de Pari . 

Ils gardent de la France généreuse et hosp 
lière un lumineux et inouhliable souvenir. 
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Vendredi, 7 novembre. 

9 h. à 12 h. Séance plénière : l. La politique du 
logement dans les différents pays. Brefs ex
posés d'un représentant de chaque pàys. -
2. Traitement fiscal ·des coopératives dans 
les différents pays. Brefs exposés d'un re
présentant de chaque pays. 

14 h. 15. Séance plénière: La notion d'artisanat 
et son importance économique. 
Brefs exposés d'nn représentant de chaque 
pays. 

17 h. Séance solennelle de elöture du Congrès 
international sous la présidence de M. PIER· 
RE BOURDAN, Ministre de l'Education na
tionale de la jennesse et des Arts. 

Samedi, 8 novembre. 

Voyage de retour des délégués 
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RltCEPTIONS, MANIFESTAT/ONS 

ET VISITES ORGANIStES 

EN L'HONl'I,EUR DES CONGRESSISTBS 

Mardi, 4 novembre. 

12 h. 15. Apéritif offert aux délégués étrangers 
par le Comité d'action et de liaison des Clas
ses moyennes. 

12 h. 45, Déjeuner en co.mmun dans les salons de 
l' Aéro-Club offert par les Confédérations 
organisatrices. 

17 h. Réception des délégués étrangers à l'Hötel
de-Ville par le Conseil municipal de Paris. 

20 h. 30. Dîner offert dans les salons de l'Hötel 
Lutetia par l'Association«Les Femmes chefs 
d' entreprise » aux délégués étrangers. 

Mercredi, 5 novembre. 

Journée de Versailles. 

12 h. 45. Réception des congressistes ct v1s1te 
de l'Hötel de la Chambre de commerce de 
Versailles (ancien pavillon dè 1\{mc Du Barry) 

13 h. 15. Déjeuner offert aux délégués étranger · 
par la Chambre de commerce de V ersaille 
et la Fédération des Groupements commer-

1 

e<iaux et industriels de Seine-et-Oise. 
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REMERCIEMENTS 

Le Comité central de l'Union internationale de 
l'artisanat et des P.M.E. et les congressistes ex
priment aux Confédérations organisatrices du 
Congrès de Paris et à leurs dirigeants, 

à la Confédération générale des petites et 
moyennes entreprises, 

à la Confédération générale de l'artisanat, 

à M. J. HALLOT, président-adjoint de l'Union 
internationale, 

au Conseil municipal de Paris, · 

à la Chambre de commerce de Paris, 
à la Chambre de commerce de V ersailles, 

au Comité d'action et de liaison des Classes 
• Moyennes, 

à l'Association «Le Femmcs Chefs d'entrepri

se », 
à la Fédération des Groupement commer

ciaux et industriels de Seine-et-Oise, 
au Comité régional du Tourisme (Ile-de-Fran

ce-Picardie), 

37 



de tous les congressîstes pour la cordialité de 
leur accueil à Paris et leur généreuse hospitalité. 
Ils félicitent les promoteurs et organisateurs du 
Congrès qui a été un magnifique succès et for
ment des vreux nomhreux pour la prospérité de 
l'Union internatioJlale de l'artisanat et des pe
tites et moyennes entreprises industrielies et 
commerciales. 

M. PINET (France), P-':ésident de la Fédération 
internationale des petites et moyennes entrepri
ses industriellcs, remercie chaleureusement tous 
les congres il'ltes de leur assiduité et de leur active 
collaboration et tient à e-xprimer, lui aussi, sa 
vive gratitude au président M. GYSLER et à l'U
nion suisse des arts et métiers pour tout Ie tra
vail préparatoire accompli. 

n appartient eosuite à M. MITTRAND, ancien Mi
nistre des pensions des anciens eomhattants, d'ap
porter ~ux congressistes Ie salut du Gouverne
ment et du peuple français, en même temps que 
ses vreux chaleureux à la nouvelle Internatio
nale. 

Le président de l'Union internationale, M. 
GYSLER (Suisse), clöture Ie Congrès en associant 
dans un même hommage de profonde reconnais
sance tous les promoteurs, organisateurs et ani
mateurs du Congrès international, ainsi que tous 
les congressistes. Il invite de la façon la plus pre -
sante chaque association nationale à coopérer de 
toutes ses forces aux travau.-x de l'U nion inter
nationale qui vient d'être fondée. 
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15 h. ISit du Cbateau, du Pare et des Trianons. 
u de eaux. · 

17 h. hampagne d'adieu offert aux délégués 
étr rs par Ie Comité régional du tourisme 
(He-de-}'rance-Picardie ) . 

Jeudi, 6 novembre. 

13 h. Déjeuner offert par la Chamhre de com
merce de Paris, en son hotel, aux délégués 
étrangers. 

15 h. 30. Visite du Conservatoire national des 
arts et métiers et d'un atelier-école de Ia 
Chambre de commerce de Paris (métiers 
féminins). 

18 h. 30. Diner en commun offert par les Confé
dérations organisatrices dans les salons de 
l'Aéro-Club. 

20 h. 30. Spectacle de variétés. 

Vendredi, 7 novembre. 

12 h. 30. Déjeuner en commun offert aux délé
gués étrangers par les Confédérations orga
nisatrices. 

20 h. 30. Diner au Cercle interallié offert par les 
Confédérations organisatrices en l'honneur 
des délégués étrangers, sous la pré idence de 
M. RoBERT LAcoSTE, Ministre de }'industrie 
et du commerce. 
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• 
ASSOCIATIONS NA TIO NALES 

REPRitSEN T ltES 

ET OMBRE DE LEURS DltLltGUES 

PAYS ASSOCIATIONS NATIONALES DÉLÉGUÉS 

Autriche: Boudeskaromer der gewerbli-
chen Wirtscbaft, Vienne . . . . . 4 

Belgique : Bureau permanent des Cham
bres des méiiers et négoces de Bel
gique, Bruxelles . . . . . . . . . 6 
Conféd.ération nationale de la cons
truction, Bruxelles. . . . . . . . 4 
Comité national beige du commerce 
et de l'artisanat, Bruxelles . . . . 5 
Chambre syndicale du petit artisa
nat populaire, Forest-Bruxelles . . l 
Fédération nationale des distribu
teurs gros istes en alimentation, 
Bruxelle . . . . . . . . . . . . 3 
Fédération des industrie belges, 
Bruxelle . . . . . . . . . . . . 2 21 

Danemark : Haandva<'rksraadet, Copen-
hague . . . . . . . . . . . . . 3 

28 
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• 
SÉANCE SOLENNELLE DE CLOTURE 

(7 novembre, soir) 

Président d'honneur : M. MITTltAND, 

ancien Ministre des pensions des anciens combanants. 

La séance solennelle de clöture réunit, en plus 
des congressistes, les représentants diplomati
ques de plusieurs pays et un grand nomhre d'in
vités et d'amis. 

M. HALLOT (France) donne connaissance e 
divers télégrammes et lettres d'associations 
étrangères désireuses de manifester leurs senti· 
ments de sympathie au Congrès et leurs vreux 
à !'occasion de la naissance de l'Union interna
tionale. 11 avait été convenu d'avance qne, se 
faisant les interprètes à la fois de leurs propre 
délégation et des congressistes, seuls les prési
dents des trois 'Fédérations internationales tra
duiraient à la tribune les sentimeuts de tous les 
participants au Congrès. 

M. DEAN (Grande-Bretagne), président de la 
Fédération internationale des petites et moyen
nes entreprises commerciales, et M. VAN AALST 
(Pays-Bas), président de la Fédération interna
tionale de l'artisanat, expriment avec ebaleur 
à la Confédération générale des petites et moyen
nes entrepri e et à la Confédération générale de 
I' artisanat, associations organisatrices, et tout 
particulièrement à M. HALLOT, président-ad
joint, les entiments de profoude reconnaissance 
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tionale qu'internationale dans Ze cadre d'un régime 
de saine concurrence. Tout en ne méconnaissant 
nullcment les difficultés temporaires inhérentes à 
la situation d' après-guerre, l' Union internationale 
de l'artisanat et des petites et moyennes entreprises 
exprime sa proJonde conviction que seul Ze retour 
à la libre expression de l'initiative privée sera Ze 
plus sûr garant d'une nouvelle prospérité générale 
des peuples. 

La notion d'artisanat et sa portl'P 
é('onomiquP. 

1. - Le Congrès international de l"6rtisanat et 
des petites et moyennes entreprises industrielles et 
cammerciales reconnaît la nécessité d'une défini_. 
tion doetrinale commune de l'« artisanat». 

2. - La recherche d'une définition de ce genre 
ne doit cependant pas porter préjudice aux concep
tions de l' artisanat existant déjà dans divers pays 
et que sanctionne leur législation. 

3. - A titre de solution provisoire, on recher· 
chera tout d'abord une nouvelle définition del'« ar
tisanat» conformément aux propositions de MM. 
Stefanelly (Confédération générale de l'artisanat 
français) et Rolling er ( Fédération des artisans 
du Luxembourg ). 
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I 
France : Confédération générale des pe

tites et moyennes entreprises, Paris 4 
Confédération générale de l'artisa
nat français, Paris. . . . . . . . 2 
Confédération ÓatiQnale de l'artisa
nat, Paris . . . . . . . . . . . 3 
Fédération nationale du hatiment, 
Paris . . . . . . . . . . . . • 5 14 

Grande-Bretagne : Council of Retail Dis--
trihutors, Londres. . . . . . . . 36 

Hongrie : Landeszentrale der Gewerhe-
korporationen, Budapest . . . . . 3 

!talie: Confcderazione generale dell'Ar-
tigianato italiano, Rome . . . . . 4 

Luxembourg : Fédératiun des artisans, 
Luxemho11:rg . . . . . . . . . . 10 
Fédération des commerçants du 
Grand-Duché de Luxemhourg, Lux-
emhourg . . . . . . . . . 3 13 

Pays-Bas : Hoofdgroep Ambacht, La-
Haye . . . . . . . . . . . . . 11 

Suisse: Union suisse des arts et métiers, 
Berne . . . . . . . . . . . . . 12 

Tchécoslovaquie: Ustredni svaz ceskos-
lovenskeho,Prague ...... . 
(Fédération centrale de l'artisanat). 3 
Ustredni svaz ohchodu, Prague .. 
(Fédération centrale du commerce) 6 9 

Total 130 
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I 
L-es associations nati6·~les d'artisans, de com

merçattt'i e t des petite& :ct moyonn<'s +·ntreprises 
des pays suivants, eiU}~Wées au dernier mo
ment d~.envoyer des qé} gnés à Paris, avaient 
exprimé d'avance et par .écrit leurs v~ux à l'U· 
nion internationale de l'llftisanat et des petites 
et moyennes entreprises industrielies et com
merciales: 

Union générale des commerÇants 
hulgares, Sofia 

Association des marchands détail-
lants du Canada, 

De Danske Handelsforeningers Frel
lesorganisation, 

Ohra Sindical Artesania, 

Confédération générale des geus de 
métiers et artisans de Grèce, 

Landssamhand ionaoarmanna., 

Chamhre de commerce, des métiers 
et de l'indu~?trie, 

Chamhre des artisans, 

16 

Montréal 

Copenhague 

Madrid 

Athènes 

Reykjavik 

Ljubljana 

Zagreb 

• 

Le Co~tgrès iraematiOJtid êmet 

ie v~ll 

quc la construction en gên:lral soit avant tmu le 
fait ik réconomi.e privée, que ks prérogatives des 
pouvoirs publies en matière de construction soient 
abolies 'et qu'un assouplissement progressif des 
prescriptions légales sur lés loyers permette le re
tour de conditions normales sur le marché des Jo. 
gements. 

Régime fiscal des eoopératives • 

Le Congrès international de r artisanat et des 
petites et nlbyennes entreprises industrielks et com
merciales émet à l'unanimité 

Ie vreu 

qu' en matière fiscale, toutes les formes de distribu
tion soient placées sur Ze même pied, MUÛ façon 
d'assurer entre elles une concurrence loyale. 

Retour à l'économie prh•&. 

Le Congrès international de l' artisanat et des 
petites et moyennes entreprises industrielies et com-
merciales émet à l'unanimité . 

Ie vreu 

que les Gouvemements européens ~nvisagent au 
plus tót Ze retour à la liberté commerciale tant na-
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Résolutiön. 

Lt> Congrès international de l'artisanat t't ties 
11etites et moyemu~ entrepri ·es industrit>IJ('s et 
eommereiales reconnaît la néeessité d'éehanges 
réciproques ('L c·ontinus d'expérienees et de do
cumentation <'ntre les assodations et les institu
tions spé<·ialisées des difiérents pays. 

A l'effet d'assurer et de fat·ili~er cl's échanges, 
il décide de faire effeetuN dl's enquêtes par ,·oie 
de questionnaires tenant com pte des hesoius si
gnalés. Les réponses rrc:ues seront réunil's rt 
dépouillées par un organisme «·entral pour ~tri' 
ensuitt' mi~es à la disposition des associations 
nationales iutéressées sous la forrue d'une puhli
c~ation trimestriellf'. 

Politique du logement. 

Le Congrès international de l' artisanat et des 
petites et moyennes entreprises industrielles et com
merciales est pleinement conscient de l'importance , 
et de la nécessité de lutter contre la pénurie de loge
m.ents. C'est pourquoi il demande le prompt retour 
à la liberté de la construction et la mise à contribu
tion dans une plus forte mesure de l'économie pri
vée. 

Le Congrès international est unanimement d'a
vj,s que ces moyens seront les plus efficaces contri
butions pour améliorer rapidement la situation et 
couvrir aussi bien les besoins de logemçnts que 
ceux de locaux commerciaux. 
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BUREAU DU CONGRf:S 

Président: M. P. GYSLER, conseiller na-
tional (Suisse). 

Président-adjoint: M. J. HALLOT (France). 

Mem·bres: M. J. F. VAN AALST (Pays-

Secrétariat : 

I nterprètes : 

Bas). 

M. G.W. DEAN (Grande-Bre
tagne). 

M. J. PoTUCEK (Tschécoslo
vaquie). 

MM. GuTERSORN, professeur, 
et R. }ACCARD (Suisse). 

Mlle M. R. WALLER et M. J. 
MEYER. 

Langues officielies du C~grès : français, an
glais et allemand. 
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SÉA NCE SOLENNELLE D'INAl..IGCJRA1'ION 

(4 novembrt•, matin) 

Présitlent d' lwrw eur : .'lf. ÁSTIER, 

vice•président du Co~tseil municipnl de Paris. 

En présence des représentant diplomat iques 
de divers pays, de 130 délégué · et de nom
breux ami. et sympathisants, Ia séance solen
nelle d'inauguration du Congrès international 
est ouverte par M. ]. HALLOT (France}, président 
adjoint, qui souhaite aux congressistes Ia bien
ventte la plus cordiale et donne connais . ance de 
lettres et télégrammes de plusieurs associations 
étrangères s'excusant de n'avoir. pu envoyer des 
délégués à Paris. Parlant des taches qui atten
dent l'Union internationale, M. HALLOT déclare 
notamment: 

« Il nous fandra avant tout sauvegarder ce qui 
est pour nous, artisans, petits et moyens indus
triels, notre apanage et notre meilleure défen e: 
la qualité de notre production. 

«Dans notre mission, nous n'aurous pas que 
notre bonne volonté, mais aussi cette force de 
millions de creurs qui battent à l'uni!'!IOD et qui 
désirent ardemment pour Ie bien de I'humauité 
toute entière Ie maintien de cette paix à laquelle 
nous aspiron tous. 

«Et ce sera pour nos efforts et nos peines, la 
mission la plus noble à la_quelle puis c aspirer 
l'Union internationale, sa raison de vivre et 
d'espérer. » 
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Eeltartges internationaux d'i!:xp~ri~!'n<··~~~ 

et de doeumt>ntation. 

1. - Pour assurer des échanges rédproque..~ de 
documentation (lois, ouvrages et journaux profes
sionnels ) entre les dzfférents pays, il convient d43 
les organiser systématiquement sur la base d'en
quêtes régulières au moyen de questionnaires. 

2. - Lesdit.5 questionnaires devront être adap
tés aux besoins signalés à l' Union internationale 
par les associations nationales affiliées et par les 
institutions de recherches. 

3. - Pour éviter tout double emploi et toute char
ge inutile aux associations nationales affiliées, ces 
questionnaires seront envoyés par un organisme 
centra[, l' I nstitut suisse de recherches pour les arts 
et métiers de l' Ecole des hautes études commer
ciales de St- Gall. Cet organisme établira les ques
tionnaires d'entente avec des conseillers choisis 
dans les divers pays et adressera. chaque année à 
l' Union internationale un rapport sur les vmux 
qui lui seront présentés. 

4. - Les associations nationales affiliées s'en
gagent à répondre dans les délais fixés aux ques
tions qui leur seront posées et à envoyer les pièces 
et documents demandés. 
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y 
criptions légales en vigueur, a .fin que ·zes autorités 
compétentes puissent, de leur coté, aceorder tous les 
allègements désirables. 

4. -La durée des échanges sera d'un an et, nor
malement, ne doit pas être inférieure à six mois. 
Cependant la possibilité doit être donnée de pro
langer la période d'échange d'un an. 

5.- Les places d'échange à disposition (auprès 
de patrons }, ainsi que le's noms des jeunes artisaru 
et jeunes commerçants à échanger devront être com
muniqués par écrit _avant la fin du mois da janvier 
1948, pour la première fois, au Bureau del' Union 
internationale de l' artisanat et des peûtes et moyen
nes entreprises industrielles et commerciales. Cha
que année, les associations nationales adresseront 
en outre à l'Union internationale un rapport sur 
les échanges effectués, ainsi que sur les expériences 
jaités. 

Résolution. 

Le Congri-s international de l'nrthmnat et des 
petites ct moyénnes entreprises industrielies et 
(•ommcreiales se pronon('e à l'unanimité t-n fawu•· 
des 1?1·banges 'prévu~ de jeunes nrtisans et .ieu
nes <'(llDJncrçants. Les asso<>iation!ii .nationales 
!ii'cngagent à prendre toutes mesure~ néi'C!"~mire.; 
pour qu'eu 19~8 déjà, des é<>hang(•s sutisfai)iiants 
et en nombrc sufrio,unt puisseut être l'ffl'('tué~ en
tre les diffén•nt:-; pay:~; intére~és. 
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' 
M. AsTIER, vice-président du Conseil munici

pal de Paris et memhre du Conseil général, ap
porte aux congressistes Ie salut et les vreux de 
Pari,;« capitale int;ellectuelle et capitale aussi de 
toutes les lihertés ». 

M. P. GvsLER, président provisoire (Suisse) 
prononce un discours dont voici les principaux 
passages: 

« Le présent Congrès international est à la fois un 
point de départ, ainsi que l'ahoutissement de Jongs 
travaux préparatoires. 

L'idée centrale qui a inspiré les promoteurs d'une 
Union internationale de l'artisanat et des petites ~t 
moyennes entreprises, c'est de grouper en un solide 
faisccau, pour Ie bien commun, toutes les associations 
nationales sans exception qui ont des aspir ations et 
des préoccupations communes, des besoins et des 

· intérêts identiques tant dans l'ordre culture! que 
dans l'ordrt" économique et social. 

Les petites et moyennes entreprises indépendantes, 
les « free entt"rprises », qu'elles soient artisanales, 
commerciales ou industrielles, connaissent actuelle
m·ent des jours difficiles dans tous les pays du monde . 

. C'est un fait indiscutable. Maïs par ailleurs, ces petites 
· · et moyennes entreprises jouent dans l'économie de 

tous les pays un role considérahle, bien que trop 
souvent ignoré ou méconnu. Elles son,t à la mesure 
de l'homme. Leur sort dépend de l'intelligence, de 
l'initiative et des aptitudes professionnelles de leurs 
chefs . Elles sont le plus solide bastion de cette écono
mie privée qui a fait la force des nations. Elles sont 
aussi de merveilJeu es cellules sociales ou peuvent 
s'épanou~ librement Ie sens des respon~abilités, !'es
prit d'épargne et d'entreprise, ces souverains moteurs 
de toute activité économique. 
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Notre objectif, c· est de coordouner l'activité et les 
efforts de toutes les associations nationales qui grou · 
pent et r~présentent ces petites et moyennes entre
prises. C'es t aussi d'organiacr systématiquement et 
de d~velopper les · échanges d'1dées et d 'expériences 
entre toutes ces associations qui, dans chaque pays, 
poursuivent des buts identiques. C'est encore de col
laborer, dans un esprit de mutuelle compréhension 
et de bonne volonté, dans tous les domaines ou cette 
collaboration peut être utile à c~acun de nos pa~s . 
C'est enfin de porter I' accent BUI' tout ce qui nous umt, 
par-dessus les frontières et les langues·, et non pas sur 
ce qui pourrait encore nous séparer. » 

Prennent successivement la parole pour re
mercier leurs hötes français, les associations or
ganisatrices et les promoteurs de I' U nion inter
nationale : 

M. J . VAN AALsT, vice-président de Hoofd
groep Ambacht, au nom de la délégation des 
Pays-Bas, 

M. DAVID GAMMANS, M. P., membre du Par
lement hritannique et .chef de la délégation 
anglaiS'e, 

M. ANTONIN VLACH, député à la Chambre de 
la Répuhlique Tchécoslovaque, vice-prési
dent de la Fédération centrare de l'artisanat 
tchécoslovaque et M. J. PoTUCEK, ingénieur, 
au nom de la délégation tchécoslovaque, 

M. MANLIO GERMOZZI, secrétaire général de la 
Confédération générale de l'artisanat italien , 
au nom de la délégation italienne, 

M. FERNAND VAN AcKERE, pré ident d u Con
seil supérieur des classes moyennes, de l'In -
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L UTIONS ET V CEUX ADOPTJ!:S 

Echanges internationaux de· jeunes artisans 

et jeunes commerçants. 

1.- Le choix des places d'échange pour leper
fectionnement professionnel des jeunes artisans et 
jeunes commerçants doit être basé en premier lieu 
sur le principe de la réciprocité entre les divers pays. 
Seuls peuvent être admis aux échanges les candi
dats offrant toute garantie quant au caractère· et 
ayant terminé avec succès leur apprentissage. 

2. - Les associations affiliées assument expres
sément l'engagement de tout mettre en a:!Uvre afin 
d'éveiller dans leur pays l'intérêt pour le perfec
tionnement professionnel de la jeunesse par des 
échanges de ce genre. A u printemps 1948 déj à, 10 
jeunes artisans et commerçants au moins de diffé
rentes professions devront pouvoir être échangés 
entre les divers pays. 

3. - L es associations affiliées a.ssumeront vi -à
vis de leur gouvernement l'eugagement d'organiser 
correctement les échanges en conformité des pres-
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• • 
tÎtut international des ciasses moyennes et 
de la Fédération nationale des classes moyen
nes, au nom du Ministre des affaires économi
ques des classes moyennes belges et des or
ganisations précitées, 

M. RoooLPHE VON KovALOCZY, ancien directeur, 
.au nom de la délégation hongroise, 

M. J OSEPH KRESSE, président de la section arts 
et métiers de la Bundeskammer der gewerb
lichen Wirtschaft, au nom de la délégation 
autrichienne, 

M. ESPER EISING, président de la Fédération 
danoise de I' artisanat, au nom de Ia délégation 
danoise. 

En fin de séance, les représentants des deux 
Confédérations organisatrices, M. J. J. STEFA
NELL Y, président de la Confédération générale 
de l'artisanat (Paris), et M. L. GIMGEMBRE, dé
légué général de la Confédération générale des 
petites et moyennes entreprises (Paris), adres
sent aux congressistes les souhaits de bienvenue 
et les vreux chaleureux de leurs associations, non 
sans souligner la nécessité de faire trioropher 
aussi sur le plan international les principes qui 
sont à la base de l'entreprise indépendante. 
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• · SÉANCES PLÉNIÈRES CONSACRÉE S · 
A L'EXAMEN DES STATUTS DE L'UNIO N 

I NTERNATION ALE 

(4 novemhre, après-midi et 5 novembre, matin) 

Président: M. P. GYSLER (Suisse). 

Le Congrès international consacre deux séan
ces plénières à la lecture et discussion, artiele par 
article, du projet de statuts de l'Union interna
tionale adopté à l'unanimité par Ie Comité pro
visoire Ie 22 août 1947. Ce projet avait été en
voyé préalablement en français, en anglais et en 
allemand à toutes les associations nationales in
téressées. 

Après avoir apporté divers amendements à ce 
projet, dont certaines dispo itions donneut lieu 
à une discussion animée, les congressistes adop
tent par acclamations !'ensemble des statuts en 
fin de matinée, Ie 5 novemhre 194 7. 

L' Union internationale d_e l' artisanat et des pe
tites et moyennes en.treprises industrielles et com
mer~iales est née officiellement ce jour-là. 

Le Congrès international décide de procéder 
immédiatement à l'élection du pré. ielent et du 
président-adjoint de l'Union internationale. 

Sur proposition de M. VAN AAL T (Pays
Ba ), Ie Congrès unanime élit par acclama
tion M. P. GYSLER (Suisse), pré«ident, et M. 
J. HALLOT (France), président-adjoint de l'U
nion internationale. 

RÉSOLUTIONS ET VCEUX 

ADOPTÉS 



En fin de éance et sur proposition de la délé
gation britannique, Ie Congrès décide à l'unani
mité de convoquer le prochain Congrès interna
tional en automne 1948 à Luxembourg. 

SJSANCE CONSTIT UTIVE DU BUREAU 

(7 novembre, après-midi) 

Président: M. P. GYSLER (Suisse). 

Le Bureau , réuni au complet, se constitue et 
désigne à l'unanimité M.R. ]ACCARD (Berue) se
crétaire général de l'Union internationale. Il pro
cède eosuite à l'examen de diverses affaire. inter
nes de sa compétence. 
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I 
StANCE PLJtNI'ÊRE CONSACRJtE A LA 

CONST/TUTION !;>ES TROIS FÉDJSRATIONS 
INTERNATIONALES ET DU COMITÉ 

CENTRAL DE L'UNION INTERNATIONALE 

(6 novembre, matin) 

Président: M. P. GYSLER (SlAsse). 

Le Congrès procède à la constitution de l'U
nion internationale. 

Sont a.dmises en qualité de membres actifs, les 
associations nationales interprofessionnelles des 
pays suivants : Autriche, Belgique, Danemark, 
France, Grande-Bretagne, Hongrie, I talie, Luxem
bourg, Pays-Bas et Suisse. Les associati~ns na
tionales de Tchécoslova{_Juie, après avoir affirmé 
leur ferme volonté de collaboter activement avec 
l'Union internationale, déclarent vouloir com
muniquer ultérieurement leur adhésion. 

A la lecture de son nom, chaque association 
nationale indique à quelle Fédération interna
tionale elle entend se rattacher (artisanat, pe
tite et moyenne indu trie, petit et moyen com
merce), la faculté lui étant laissée d'adhérer soit 
à une seule, soit à deux, soit à troi~ Fédérations. 
Puis chaque association nationale désigne ses 
délégués ct suppléants au Comité. central de 
l'Union internationale. 

Immédiatement après ces désignation , les 
trois Fédérations internationales, réunies sépa
rément et imultanément dans des locaux di -
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• tinets e constituent et élisent leur pré.;ident. 
Sont élus: 

M. J. F. VA~ AALST {Pays-Bas), pré~ident de la 
F édération internationale de l'ar tisanat. 

M. L. G. PINET (France), présidcnt de la Fé
dération internationale des petites et moyen-
nes entreprises industrielles. · 

M. G. W. DEA.N (Grande-B1·etagne), président 
de la Fédération internationale des petites et 
moyennes entreprises commerciales. 

S~ANCE CONSTITUTIVE DU COMIT~ 
CENTRAL 

(6 novemhre, matin) 

Président: M. P. GvsLER (Suisse). 

Après s'être constitué, Ie Comité central de 
l'Union internationale prend acte de la désigna
tion, par ebaenne des trois Fédérations interna
tionales ayant siégé séparément et simultané
ment, de son président. Conformément ·aux sta
tuts, ces trois présidents siégeront au Bureau de 
l'Union internationale. 

Le Comité central adopte ensuite à l'unanimité 
Ie projet de budget de l'Union internationale éta
bli par Ie Comité provisoire pour I' exercice 
1947-48. • 

SÉANCES PLÉNlkRES C()NSACRÈES .·1UX 

QUES1'101\S FIGURANT A L'ORDRE 

DU JOUR 

(6 nove~re, matin 

et 7 novemhre, matin _et après-midi) 

Président: M. P. GvsLER (Suisse). 

Ces trois séances plénières du Congrès sont 
consacrées à !'examen des différentes qnestions 
figurant à l'ordre du jour. Sur ebaenne de ces 
questions, un délégué par pays présente un href 
exposé oral ou écrit, après quoi une. discussion 
générale est ouverte à laquelle participent de 
nombreux orateurs. 

En coneinsion de ses délibérations, Ie Congrès 
international résume ses vues sur chacune des 
questions figurant à l'ordre du jour par l'adop
tion, à l'unanimité, des résolutions et vreux ei
après. 

Il décide de confier à I' I nstitut suisse de recher
ches pour les arts et métiers de l 'Ecole des hautes 

· é.tudes commerciales de St- Gall (Place de la Ga
re, 7), la charge cl' organisme central de docum.ea
tation mandaté par l'Union internationale pour 
élaborer les que tionnajres d'emptête , recueillir 
et dépouiller les réponses reçue et éditer une 
puhlication trimestrielle de documentation qui 
sera adressée aux associations affiliées. 
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Naar aanleiding van bovengenoemd onderwerp moge ik U bijgaande enige 
gegevens doen toekomen. 
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Aan: de Centrale Veiligheidsdienst, 
t.a.v. De WelEdelGestr. Heer P. Gerbrands, 
Javastraat 68, 
's-Gravenhage 
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D E N H A A G. 

Doss. 109/128. 
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~~ ~~r- . t.:~ --~-- ~~--~-- -' _ __[ ~ , ACD/!YePY~ 
Naar aanleiding van een schrijven van et Hoofd van 

de Centrale VeiJ..igheidsdienst ~lhier, No.B.l 893, d.d. 
9 April 1947, kan 10rden medege-eld, dat met Dr.J.J,E. Hon
dius wordt bedoeld: 
-- Dr. Jacobus Johannes Ev1oud HONDlUS, geboren te Utrecht, 
28 Juli 1S97, van beroep rector aan het Vrijzinnig-Chris
telijk Lyceum aan de Parkweg 44 alhier, wonende Kanaalv: eg 
113a alhier. 

Dr.J.J.E.Hondius is gehuwd met: J. H.SWART en behoort 
tot de Remonstrantscha Gemeente. 

Dr.J.J.E.Hondius is blijkens bekomen ihlichtingen niet 
identiek aan de heer HONDIUS, die voor 1940 als anti-mili
tarist bekend stond, da ar met deze laatste waarschijnlijk 
wordt bedoeld: 

Ir.Karel Juliaan HON'DIUS, geboren te Bloemfontein, 
5 April 1895, van beroep leraar scheikunde, tot 6 Septem
ber 1946 wonende te Rotterdam en op die datum afgeschreven 
naar Bloemendaal, Julianalaan 158. 

Ir.K.J.Hondius stond voor 1940 bekend als anti-milita
rist en sprak dikwijls op vergaderingen van verenigingen, 
die de z.g. "Vredes Actie" propageerden, 

Zowel Dr.J.J.E. Hondius als Ir. K.J.Sondius komen in de 
administratie van de Politie en in die van de P.R,A, alhier, 
niet voor. 

Verzonden op 6 Hei 1947. 
het :roofd van de 
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Onderwerp :"Vereeniging ~Intern. 

A a n 

Jeugdverkeer. " 

Naar aanleiding van Uw schrijven, Nr :B.ll893-
Geheim,d.d.2 April 1947, in antwoord op mijn brief, Nr : 94/-47-
Geheim,d.d.l6 Maar.t 1947, betreffende bovenvermeld onderwerp, 
moge ik de volgende opmerking onder de aandacht van U HoogEdel
Gestrenge brengen: 

"Blijkens den inhoud van Uw genoemd antwoord-schrij
ven, moet de "Vereeniging voor Internationaal Jeugdverkeer" 
zeker niet als extremistisch-geÖrienteerd worden beschouwd. 

Gaarne neem ik aan, dat de persoon van den Voorzitt 
Dr.J.J.E.Hondius, als directeur van het Chr.Lyceum te Den Haag, 
daarvoor ook alle waarborgen biedt. 

Desondanks moge ik U toch als mijn gevoelen in deze 
doen kennen, het merkwaardig te achten, dat -
tot dusverre, vrijwel uitsluitend in nDe Roode Vaan" en in 
"De Waarheid", mededeelingen betreffende deze Vereeniging, wer
den aangetroffen. 

Het wil mij voorkomen, dat. alleen al om die 
de activiteit van bedoelde Vereeniging, onze blijvende 
verdient." 

w. 

Den Heer Hoofd van den c.y.Q. 
J a va s t r a a t, 68. 
's-G RA VEN HA GE. ===================== 
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A a n 

Hiermede moge ik U HooghdelGestrenge het volgen-
de berichten: 

"Naar U bekend moge z~Jn, worden op mijn verzoek, 
door de zorg van het hoofd van de Politieke-afdeeling van de 
"Veiligheid van den Staat" te Antwerpen, dagelijks de nummers 
van "De Roede Vaan" aangeschaft, die door mij meestal eenmaal 
per week ten bureele van genoemden dienst worden in ontvangst 
genomen. 

Hierbij wordt door m~J regelmatig eenzelfde aantal 
exemplaren van "De Waarheid" ter beschikKing gesteld van ge
noemd diensthoofd. 

Bedoe'ld hoofd deelde mij mede, dat door zijn perso
neel, in "De Waarheid" van 20 Januari 1947. een bericht wa~ 
aangetroffen van den volgenden inhoud: 

"De Vereeniging voor Intern.Jeugdverkeer te Leiden 
"en de stichting "Belgische Jeugd in het Buitenland" 
"zijn overeengekomen,dit jaar de uitwisseling van 
"scholieren en jeugdige personen op groote schaal 
"te doen geschieden." 

Genoemd diensthoofd te Antwerpen, ver1ocht mij, na
dere inlichtingen te ontvangen met betrekKing tot de zetel 
van "De Vereeniging voor Intern.Jeugdverkeer" te Leiden, zoo
mede ten aanzien van de hierbij betrokken personen, voorwat 
betreft: identiteit, politieke gezindheid en wat verder in 
deze dienstig kan worden geacht. 

Wederkeerig zal door den dienst te Antwerpen worden 
getracht soortgelijke gegevens te verzamelen, omtrent de 
stichting "Belgische Jeugd in het Buitenland", met het resul
taat waarvan men mij zoo spoedig mogelijk zal in kennis stel
len. 

Ik moge U verzoeken, wel te willen bevorderen, dat 
aan het verlangen van genoemd diensthoofd te Antwerpen - voor 
zoover zulks mogelijk zal blijken - worde voldaan, waartoe ik 
gaarne Uwe desbetreffende inlichtingen tegemoet zie. 

Zoodra door mij nadere gegevens worden ontvangen 
met betrekking tot genoemde Belgische stichting, zullen deze 
onverwijld te Uwer kennis worden gebracht. 11 

w. 
Den Heer Hoofd van den C.V.D. 
J a v a s t r a a t, 687 --

's-G RAV E N HA GE. =;==================== 
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B. 11893. 

R. TV. 3. 
GEilEill • 

Dr.J.J.E.Hondius. 

Volgens een ontvangen mcdedeeling wordt de functie van voor
zitter van de Vereeniging voor Internationaal Jeugdverk.eer, geves
tigd te Leiden, vervuld door Dr.J.J.E.HondiusL Directeur van het 
ChristelijK Lyceum te 's-Gravenhage. · 

· Hoewel tot nu toe niet is geblel';:en dat genoemde vereeniging 
als extremistisch geori~nteerd moet worden beschouwd, moge ik U 
verzoeken mij te Willen doen berichten of genoemde Dr.Hondius _wel
licht identiek is aan. den Jtoor 1q40 als anti-militarist bekend 
staanden Dr.Hondius. ' 

Uw antwoord di~naangaande zie ik ·gaarne tegemoet. 

HET HOOFD VAN DEN CENTRAL'EN 
VE ILI GHE IDSD IEI~S T 

namens dezent 
Den Hr.Hoofdcommissaris v.Politie 

te 
' s-GRA VF .. NHÀGE. ·J .G.Crsbbendam. 

oll.: :'1 
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Verèeniging voor 
t Int~ationeel ?eugdverkeer • 

.,,,. 

Met verwijzing naar UW terzijde vermeld schrijven 
deel ik . U het volgende ~ede;. . ·.,. · · ' 

. · De Vereeniging vo9r Internationaal Jeugdverkeer is 
gevest~gd te :Leiden, Rapenburg 45 • .Zij is op 12 S~:ptemb'er l$131 0 -
richt en is Koninklijk goedgekeu:r'Ë! brJ de Koninkl~Jk,eBeslu~ten !J'S 
11 Dec.l93l en S .J"an.l947. Deze laatste goedkeuring houdt waarschijn
lijk verband .met .de vaststelling vari nieuwe s tatuten en huishoudelijk 
reglement. · . . 

, Het hoofddoel der vereeniging is het bevorderen van 
een .vriendschappeltj.k vèr;keer tusschen de Nederlandsche-en buiten
landscha jeugd van verschille~de godsdienstige gezindten. Zij 1noet 
zeker niet als extremistis·ch ··georiëntee:rd worden beschouwd. · 

. ·Als voorzit ter dezer vereeniging treedt op Lr ~J .J .F, 
Hondius, Directeur van het Chr.Lyceum te 's-Çravenhage, :wonende ald ar. 

Door de vereeniging wordt een maandblad uitgegeven, 
genaamd "Internationaal Jeugdverkeer". Redacti'e en administratie van 
het blad zijn ·eveneens gevestigd aPn het adres Rapenburg 45, te Leiden. 
Het blad is thans in zijn l2en _jaargang. 

Toen de yereeniging in 1941 op last van de Duitscha 
bezetting· hear werkzaamheden :moest staken, telde zij ongeveer 2000 
leden •. · . . . . · .. - · 

. · Het internationaal ~erband ~an deze vereeniging mo-
ge blijken uit de ··navolgende ·citaten uit de inleiding van den voor
zitte·r Horidius, opgenomen .in ,het Januari 1947- nummer van het blad: 

. ' 
"Wij sluiten een ·jaa:r af,· w ~rin allerwegen een begin werd ge-
maakt .met herstel van ' de door de oorlog teweeggebrachte chaos. 
Op velerlei gebied werd een nie.uw fundament ,gelegd, waarop 

.~het gebouw van de toekomst kan worden opgetrokken. Zo legdËm 
UNO en UNESCO ·een J;lieuwe grondslag voor de poli ti e'ke. econo
mische, · opvoedkundige en culturele bet;rekkingen tussen de vol
keren: Zo .ontwierp onze vereniging nieuwe Statuten en een niem 

,Huislioudelijk Reglement, ,.voor het optrekken' van een nieuw,hecht 
··, verenigingsleven. Zo vestigde zij op verschillende plaatsen in 

het buitenland nieuwe relaties, of knoopte oude weer aan, om 
voor het komend jàar briefwisseling en uitwisseling op ruime 

· .' s~haàl' mogelij-k te maken. De Directeur van ons Centraal Bur.eau 
, bezocht Belgil3, Fr~nkrijk, Zwitserland en Engeland; zelf. trof 

ik voorbereidingen in Denemarken en Zweden. Ons streven daarbij 
is erop gericht in ied.er J,and êên centrale, liefst officiele 
of semi-officie.Ie instantie te· vinden of te scheppen, die zowel 
correspondentie als uitwis·seling ' bemiddelt; en om dan tussen ' 
deze nationale btireaux onderling een nauw verband tot stand te 

' brengen. Dit streven werd o.a. verwezenlijkt door d'e totstand
koming van: "La Fêdêration Internationale des Organisations des, 

-2-
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des Corres:pondances et Echa11ges Scolaires", 'zetelend te 
· .· Par~js, . onde~ voorzitterschap van .dep. Voor~itter: onzer · 
· Belgische zustèrorganisatie; Prof.Closset . De pl~nnen 
en de statuten dezer. F.I.O.C.Ê.S. werden ten dele op ons · 
B~.eau ontworpen. Mevrouw 'Nieuweilhuis werd benöe.md tot 
Membra Honoraire , op grond van haar uitneme~de· verdien-

. st eh voor de Internationale Correspondentie~ n • 

en: .. 

"''ij hopen de briefwisseling steeds beter en met steeds 
meer landen te kunnen organiseren. Wij hopen dit ·jaar 
uitwisseling mogelijk te maken met Engeland ·(reeds in de 

. Pa~svacantie), met Belgi~, Zwitserland, Denemarken en 
Zweden •. Mededelingen hierover Zullen in dit •en de 'vol
geilde maandbladen volgen.Wij zullen deze uitvdsseling, 
evenals. onze brief'wi'sseling met grote zorg voorbereiden, 
-Omdat naar onze ervaring alleen dan goede en blijvende 
resultaten worden bereikt." 

Naar deze vareaniging was mijnerzijds reeds een onderzoek inge
steld, zulks mede neer aanleiding van publicaties in de communisti
.sche pers, o~a. "De Roode Vaan", van 21 Januari 1947. 

HET HOOFD VAN DEN CENTRALEN 
VEILIGHEIDSDIENST " 
Namens dezen: 

S.G. Crabbendam • 

. . 
AAN : Den Heer B. Wijlhuizen, 

Piet Avontuurstraat 24, 
B R E D A. ~ 

Coll.: 
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Naar aanleiding van Uw schrijven,d.d. 20 Februari 
1947, No.B.X.l0961 geheim, wordt het navolgende ge-
rapporteerd: 

De vereeniging voor Internation~al Jeugdverkeer, 
waarvan het kantoor is gevestigd te Leiden, Rapenburg 
No.45, bestaat reeds sedert 1931 en is Koninklijk goed
gekeurd. 

Zij moet in geenen deele als extremistisch ge
oriënteerd worden beschouwd. 

Het hoofddoel dezer vereeniging is het bevorde-
-

ren van een vriendschappelijk verkeer tusschen de Ne-
derlandsche- en buitenlandsche jeugd van verschillende 
godsdienstige gezindten. 

~ Voorzitter dezer vereeniging is Dr.J.J.E.HONDIUS, 
Directeur van het Chr.~caeum te 's-Gravenhage,wonende 
aldaar. 

Een door bovengenoemde vereeniging uitgegeven 
.maandblad,alsmede een prospectus omtrent doel en stre
ven der vereeniging, wordt hierbij gevoegd • 

AAN het Hoofd van den Centralen Veiligheidsdienst. 
Javastraat 68 te 
•s-G RAVE N H GE. 

10.000 • 3 • '41 



20 Februari 

B.X.l0961 

R. RD • Q EH E ·I M. 

. Vereeniging voor Intern.Jeugdverkeer \ 
te LEIDEN. . ~.t. 

. '· 

t. 

. . 
Volgens verkregen inlichtingen zou door de Ver

eehiging· voor ·· rnternationaal Jeugdverkeer te Leiden en 
de inrichting ··"Belgische jeugd in het buitenland"' te 

;. Brussel overeen zijn gekomen dit jaar over te gaan tot 
uitwisseling van scholieren en jeugdige personen om 
daardoor de vriendschàppelijke betrekkingen tusschen de 
beide landen te bevestigen. . 

Gezien 4et feit, dat een publicatie over het 
bovenstaande voorkomt in de Belgische communistische 
pers, moge ik U verzoeken een onderzoek naar deze Vor
eaniging en.de voornoemde 1 plannen tot uitwisseling te 
willen doen instellen ' en mij het resulta.at van het onder
zoek te :willen doen berichten. 

Indien de vereeniging als extremistisch georien
teerd dient te worden b.eschouwd, zal ik tevens gaarne de 
namen, personal~a en politieke orientee.ring van· de be
stuursleden van bedoelde Vareaniging vernemen . 

liet Hoofd van den 

~
CENTRALElJ VEILIGHEIDSDIENST 
namens dezen · 

' . 

J • G. ORABBENDAU . 

den·Hecr Commissaris van Politie 
te 
LEIDEN • 

. :t· 

... 
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AEISGELEGENHEID 
VOOR ONZE JEUGD 

l;le Instelling van openbaar nut 
«De Belgische Jeugd in het Bui
tenland» zal waarschijnlijk in 
staat zijn om in den loop van 1947 
duizenden Belgische jongelieden 
van 14 tot 21 jaar naar het buiten
rand te zenden, door uitwisseling 
van familie tot familie. 

Voor het Paasch- en het Zomer
verlof komen in aanmerking de 
landen : Engeland, Nederland en ' 
Denemarken ; alleen voor .et zo
merverblijf, de landen : Zwitser
land, Zweden, No2rwegen en mis
schien ook Frankrijk en Tcheuo
Slovakije. 

Daar reeds een groot aantal Bel
Jgische aanvr!llgen werden Inge
diend, worden de families verzocht 
niet te lang te wachten met het In
zenden van hun aanvragen en 
daarbij twee of meer landen voor 
uitwisseling aan te geven in volg
orde van voorkeur. 

De jongelieden zullen in groepen 
worden verdeeld, onder leiding .van 
;Belgische leeraars, zoodat zîj tegen 
de la!llgst mogelijke .prijzen en met 
de grootst mogelijke zekerh.eid zul
len reizen. Zij zullen worden on-1 
dergebracht in een milieu dat met 
het hunne overeenkomt. 

De maximum prijzen van deze 
reizen, alles inbegrepen en mits 
voorbehoud van wijzigingen aan de· 
vervoertarieven, zijn als volgt vast
gesteld : 

Engeland (2 weken) : 14-16 jaar, 
1.500 fr. ; 17-21 jaar, 1.900 fr. ; Ne
derland (2 weken) : 1.000 en 1.200 
frank ; Denemarken (3 weken) 

ooss. No : ................................ . 

CII'T. : ... _ ..... M. tfP. e.l).tE .. .IIt.M.N, 

t::~,M '. ":" ~~~{=j 

{6 
f' ' f. 

JEUOVER-K·EER TUSSCHIEN 
BELGIE éN NEDERLA•ND 

De Vereeniging voor Internatio
naal Jeugdverkeer te Leiden en de 
inrichting voor openbaar nut te 
Brussel, genaamd « BelgJsche Jeugd 
- n het BUltenland >>, zijn na gron
dige voorbere1dmg overeengekomen 
dit jaar de ui twisseling van scho
~ieren en jeugdige personen oo 
groote schaal te doen geschieden. 
ten einde de jeugd in staat te stel
len de vrimdschappelijke betrek
kingen tusschen de beide landen te 
bev .;stigen. 
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Ten geleide · · . 
Deze zomer naar .... ", door Drs J. P. Doedeus, VOOI'Zltter 

" van de Kampraad . . . . . . · . . · . . . . . . . . 
Leiders · en Leidsters, do~r pr J. J. E. Hondius, Voorzitter 

van de Leiderscomrmss1e · · · · · · · · · · · · · · 
Internationale Vacantiekampen in Nederland .. 

Kampen in de Volkshogescholen .. 
Kampcentrum "De Bestmenerberg" 

Kampen in het buitenland .. 
Zwitserland: "Rotschuo" 

Jeugdcentre "Unterwasser" .. 
Frankrijk: I Blois en Parijs 

n "Méridon" 
Engeland: "Lynmouth" 

"Hythè" .. 
"Bourton-on-the-water" 
"Cromer" 
"Gomshall" 

Schotland: "Cambusbarron" 
Finland 

Internationale altwisseling 
Algemene voorwaarden 
Groepsuitwisseling .. 
Schoolgroepen .. 
België (óók paying guests!) 
Finland 
Zwitserland 
Engeland 
Frankrijk 
Denemarken 
Zweden 

Meereizen met groepen 
Engeland, België, Zwitserland, Frankrijk, Denemarken, 
Zweden 

Algemene bepalingen voor alle deelnemers 
bruneiding ' 
Lidmaatschap 

N.B. 

1 

2 

+ 
5 
7 
s 
~ 

9 

1~ ' 10 
11 
12 
12 
12 
13 
13 
13 
1+ 
1+ 
15 
16 
16 
17 
17 
17 
18 
18 
19 

19f 
19 
21 
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Z+ 

De prijs van dit boekje is 15 cts. Leden ontvangen een exembekpl~ 
gratis. Niet-leden, die dit boekJe· ontvangen en wier adres en 
is op het Centraal Bureau (Plantsoen 25, Leiden) ontvangen 
tevens t.z.t. gratis een nummer van het Mededelingenblad van 
onze vereniging, waarin aanvullingen en wijzigingen zullen wor- , 
den opgenomen. 

ten qeleJö€; 
Het bestuur van de Vereniging voor Internationaal Jeugdverkeer 
heeft het genoegen hierbij aan de leden en hun , ouders, aan de 
scholen en aan hen, die belangstellen .in doel en streven van de 
vereniging, het programma voor de zomer van 1948 aan te 
bieden. 

De Vereniging voor Internationaal Jeugdverkeer, opgericht en 
Koninklijk goedgekeurd in 1931, en wat het laatste betreft op
nieuw in 1946, stelde zich aanvankelijk slechts de bescheiden taak 
internationale jeugdcorrespondentie te bemiddelen. Langzamer
hand echter werd het werk zowel verbreed als verdiept. 
Verbreed werd de arbeid toen de Vereniging in 1933 zich tevens 
ging bezighouden met het organiseren van uitwisseling, van 
groepsreizen naar internationale kampen, en het inrichten van 
dergelijke kampen in Nederland. Hiertoe werd samenwerking 
gezocht en verkregen met een groeiend aantal verwante officiële 
en particuliere organisaties in het buitenland. 
Verdiept is het werk door het streven van de vereniging, niet 
uitsluitend organisatorisch leiding te geven, doch tevens 
bewust de opvoeding ·van haar leden tot internationaal voelende 
en denkende jonge mensen ter hand te nemen. Met voldoening 
wordt in dit verband gewezen op de samenwerking met de Ver
eniging tot Stichting van Volkshogescholen en ·met de Vereniging 
voor Internationale Rechtsorde. 

Het bestuur heet allen welkom, die deze zomer aan het werk 
van Jeugdverkeer willen deelnemen. 

Het Dagelijks Bestuur: 

Dr J. J. E. Hondius, Den Haag. 
Mevr. Dr M. Nieuwenhuis-v. Uexküll, Leiden. 
Mej. Dr J. de Boer, Den Haag. 
F. Boomsma, Laren (N.H.). · 
Dr K. Sirnon Thomas, Oegstgeest. 
Mr A. A. Reepmaker, · Wassenaar. 

1 



Ö€Z€ ZOffi€R naaR .... 

Het leven wordt geleefd in tegenstellingen... . . . 
Dat blijkt ook ,nu weer. Terwijl ik aan miJn schnJf~~fel Zit te 
peinzen over onze zomerplannen-194~_, bul~ert een IJ Zig koude 
Noordooster in de schoorsteen van miJn _kleme ~acheltJe. . 
De bladerloze zwarte heesters en bomen m de tum worden heftig 
door elkaar geschud en de grauwe lucht voorspelt nie~ veel. goeds. 
Maar mijn gedachten wagen de koene sprong. Hennnermg en 
fantasie reiken hen vol gratie een behulpzame hand .... weg IS 
de barre winterkou. De dorre tuin wordt een weel<;Ie van bloesem 
en bloemen. Mijn vensters gaan WIJd open en mt een stralend 
blauwe zomerlucht davert het zonlicht mijn kamer binnen ... :.' 
Nu valt het me niet langer moeilijk te denken aan een heerliJke 
zomer van zon, vrijheid en natuurgenot. . . 
Onwillekeurig lokt mij - met zoveel anderen - de hennnermg 
aan Noordwijk. Voor velen onzer leden Immers betekende dat 
een verrukkelijke vacantie: duin- en zeegenot in een vaak hoog-
gestemde, kameraadschappelijk internationale s~eer. . . , . 
Insiders wetejl hoezeer wij node moesten .beslmten dit Jaar n~et 
naar Noordwijk terug te keren. De tec_hmsche bez':"aren .zouden 
te groot zijn. "Gelukkig" voeg ik daar .aan toe_, al klmkt dit zeker 
paradoxaal. Hét grote probleem zou nameliJk worden: rm!I1te
gebrek. Onze Vereniging groeit en groeit. !;Iet aantal bUiten
landse gasten, dat we dit jaar zullen kunnen en dus moeten 
ontvangen, zal aanmerkelijk groter zijn. 'n Alleszins yerheugend 
verschijnsel dat wij als Internationaal Jeugdverkeer met dan met 
grote vreugde constateren. Maar dan rust tevens op ons de plicht 
hun een waardige ontvangst te bereiden en daarvoor zou Noord-
wijk te klein zijn. . 
Hoe gelukkig waren we (d.w.z. de Kampraad van Internati?naal 
Jeugdverkeer, die zich speciaal bezighoudt met de orgamsatie 
van het binnenlandse kamp- en congreswerk en al wat daarmee 
verband heeft) dan ook, toen we na talloze besprekingen in 
samenwerking met de Vereniging tot Stichting van Volkshoge
scholen een zomerprogramma konden ontwerpen, dat aan onge
veer al onze bezwaren tegemoet kwam. 
Op niet minder dan 4 plaatsen - die tot de mooiste en meest 
karakteristieke punten van ons land gerekend kunnen worden 
- zullen wij dit jaar onze vacantie door kunnen brengen. 
"Wij", dat zijn de leden van Internationaal Jeugdverkeer en 
hun buitenlandse vrienden. Want het staat vast, dat ze weer in 
grote getale van ver buiten onze grenzen zullen komen. 
En daarmee zijn we ~an punt twee van ons programma: 
Wanneer Internationaal Jeugdverkeer vacantie-mogelijkheden 
biedt, dan zijn die van zeer speciale aard. Internationaal Jeugd
verkeer wil zijn leden gelegenheid geven aan de genoegens vaJ.'l 
éen heerlijke, zorgeloze vacantie te verbinden de mogelijkheid 
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om tot internationale contacten te komen· om in practijk te 
?ren gen? wat in. theorie beleden wordt, t.'w. het kweken van 
mternatwnale Vriendschapsbanden. 
Dáár, in onze i~ternationale vacantiekampen, zullen we straks 
volop gelegenheid krijgen tot uitwisseling v im ervaringen en 
problemen; daar zullen we onze blik kunnen verruimen· daar 
ook zullen we kunnen ton(!n, wie wij Nederlanders zijn. Ge'meen
schappel!Jke excursies, causeriën, kunstavonden zo goed als 'intie
me gesprekken en vroliJke bonte-avonden zullen in ruime mate 
?JJ kunnen dragen tot het grote doel, dat wij ons allen stellen: 
m deze wereld van verdeeldheid en haat mee te helpen aan de 
groei van grotere eendracht door wederzijds vertrouwen en w aar
deren. 
Dat dit geen holle frazen zijn, zal ieder kunnen getuigen, die 
het. voorrecht had m NoordwiJk korte of lange tijd in deze inter
~ationale . "Jeu~dverkeer"-sfeèr te mogen vertoeven. 
n Vluchtige blik m de programma's voor de komende zomer zal 

U er van overtuigen, dat in nog ruimere mate dan toen het 
geval was, getracht is een harmonische verbinding te scheppen 
tussen deze twee doelen: 
een heerlijke zorgeloze vacantie en 
een verdieping van wederzijdse internationale vriendschap. 
Wat hoor Ik daar! Nog steeds buldert de Noordooster in mijn 
schoorsteen. Laat hem zijn gang maar gaan. De zomerwarmte 
heeft me door zoveel heerlijke vacantie-vooruitzichten doorstraald. 
Internatwnaal Jeugdverkeer is klaar! 
Nu is het woord en de daad aan U allen die dit lee!?t! 
Maar r.as op. Wie te lang wacht kon wel eens ondanks de ruimere 
mogeliJkheden teleurgesteld worden. 

Den Haag, Februari 1948. 

Drs J. P. DOEDENS, 

Voorzitter Kampraad. 
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l€JÖ€RS €n l€JÖSt€RS. 

Wij hebben voor ons jeugdwerk van deze zomer behoefte aan 
een schare bekwame en enthousiaste leiders. Gelukkig bezitten 
wij in onze vereniging daarvoor een goede kern, mensen met 
ervaring op dit gebied, aan ,wie wij in vol vertrouwen de leiding 
van onze kampen kunnen toevertrouwen. Zij kennen de verant
woordelijkheid en de moeilijkheden van dit werk, dat meer nog 
dan nationaal jeugdwerk tact en aanpassingsvermogen vereist. Wij 
doen op hen een beroep, om ons ook dit jaar te steunen. Daal'· 
naast roepen wij anderen op, mee te helpen. Eerst in een onder
geschikte functie om het werk t~ leren kennen; straks om een a 
functie als hoofdleider te bekleden. I • 
Allen, die zich bij ons opgeven, worden aan een nauwkeurig 
onderzoek onderworpen. Dat eist de taak, waarvoor zij komen te 
staan: in het buitenland Nederland naar behoren te kunnen ver
tegenwoordigen, een goede gèest in hun groep of hun kamp te 
scheppen, opbouwend en opvoedend werk te verrichten. Het is 
echter een taak, die grote vrèugde en voldoening kan geven, de 
eigen horizon kan verruimen, en de eigen persoonlijkheid verdie-
pen. Wij hopen, dat allen, die met ons deze zomer aan ons werk 
leiding zullen geven, zich deze verantwoordelijkheid bewust zullen 
zijn en zo ook hunnerzijds hun bijdrage zullen leveren tot beter 
begrip tussen mensen uit verschillende landen, enige basis voor 
een betere wereld. · 
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De Leiderscommissie: 

Dr J. J . E. Hondius, rector V.C.L., Den Haag, 
voorzitter. 

Mej. Dr J. de Boer, Den Haag. 

Drs J. P. Doedens, leraar Maerlantlyceum, Den 
Haag. 
Dr J. N. v. d. Ende, directeur Gem. H.B.S. 3e 
v. d. Boschstraat, Den Haag. 

Mej. Dra W. de Koningh, directrice H.B.S. v .• 
Meisjes, Den Haag. ' 

.. 

mt€Rnattonal€ vacantt€-kamp€n 
m n€ö€Rlanö. 

In samenwerking met de Volkshog·escholen organiseren wij deze 
kampen in: · · 

BERGEN N.H.: 

"De Zandhoeve': en "Het Oude Hof". 

Data: 7-21 Augustus.-en 21 A'ugustus-4 September. 

Aantal: ongeveer 40 personen. 
Excursies: Amsterdam, Marken, Volendam, Alkmaar, Wieringer

meer en 1 Afsluitdijk, IJmuiden . . 
- Beide gebouwen liggen in de duinen; de zee is te voet (ca. 

half uur) en per tram bereikbaar. 

.. De Znpdhoeve" Bergen N. H. 

ROCKANJE Z.H.: 
"Olaertsduyn". 

Rockanje ligt op het eiland Voorne temidden van duinen en 
vlakbij de zee. ' 

Data: 10-24 Juli en 24 Juli-7 Augustus. 
Aantal: ongeveer 46 personen. 
Excursies: Rotterdam, Delft, Den Haag, Goeree en Overflakkee, 

Westland. 

5 



BAKKEVEÈN GR.: 

"Allardsoog" ligt op de grens van Frieslanl en Drente. 

Data.: 3-17 Jul i en J7 31 Juli en 14-28 Augustus . . 

Aantal: ongeveer 60 personen. 

Excursies: Leeu~arden, Groningen, de Friese meren. 

.. AIIardsoog·· 

EERBEEK GLD. 

Alleen voor meisjes. 

"'t Huis te Eerbeek", teri zuiden van Apeldoorn. 

Data: 7-21 Augustus: 

Aantal : óngeveer 50 'personen. 

Excursies: Apeldoorn, Arnhem, de Hoge Veluwe, Zutphen. 
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G€G€V€ns vooR ö€ vacantl€-kamp€n 
m Ö€ VOlkShOCj€SChOl€n. 

Kosten: per week f 35,- ; per veertien dagen f 65,- (van Zater
dagnamiddag tot de volgende Zaterdagochtend) . 
(Hierbij zijn geen excursie-kosten inbegrepen). 

Excursies: deze zijn vrijwillig, ofschoon er. op gerekend wordt 
dat men naar vermogen hieraan zal deelnemen. De kosten 
worden begroot op f 5,- à f 7,50 per week .. 

Leeftijd: minimum 17 jaar. 

Deelname: mogelijk voor 1 week of 2 weken; uitsluitend binnen 
de opgegeven data. Ieder kamt> vormt een geheel, zodat ' 
"overlappen" van één kamp naar een volgend in hetzelfde 
gebouw niet toegestaan is. Aanmeldingen voor 14 dagen heb
ben voorrang boven die van één week. Week-ends niet mo
gelijk! 

Programm;t: er is naar gestreefd om de lezingen enjof inleidin
gen te doen voorafgaan aan de excursies. Daarnaast zullen 
de inleidingen vele ·gesprekken ten gevolge hebben. In Eer
beek wordt het programma ingesteld op deelname van 
meisjes. 
In het laatste kamp in Bergen zal gelegenheid gegeven wor
den tot bijwoning van de feesten i.v.m. het Regeringsjubileum. 

· Meebrengen: lakens en sloop of slaapzak, handdoeken en toilet
gerei. 

Leiding: de staf bestaat uit leiders van Jeugdverkeer, de Volks
hogeschool en de buitenlandse leiding. 

Huisregels: nà 23 uur is stilte gewenst. Van alle deelnemers wordt 
licht corveewerk gevraagd. · 

Verzekering: alle deelnemers zijn verzekerd tegen ongevallen. 

Opgaven: zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 1 Juni a.s. Aan bui
tenlandse aanvragen kan niet meer voldaan worden . Deze 
zijn reeds overbezet ! 
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mt€RnatJOnaal kampc€ntRum 
"b€ B€Sthm€n€R B€R4" t€ omm€n. 

Naast de verschillende kampen . in de Volkshogescholen zullen 
er kampeercentra georganiseerd worden in dit kampoord te Om-
men (Ov.). 

Dit kampoord is enbrm uitgebreid (140 ha.), zodat er op ver
schillende mooie plekken tenten geplaatst worden voor 6 à 12 
personen. Voor lezingen, inleidingen, bonte avond en recreatie
ruimte worden lezingtenten opgezet. Wandelingen in de omge-
ving zijn vrij. 
In onze kampen zal plaats ;djn voor 60 personen. 

Het geheel biedt een uitstekend comfort, ofschoon de kampen
primitiever opgezet zijn dan die in de Volkshogescholen. ·De kos
ten zij-n daarmee óok in overeenstemming. Deze zijn f 45,- per 
veertien dagen (alles inbegrepen!). 

Wij hebben deze kampen geprojecteerd tussen half Juli en half 
Augustus op verzoek van buitenlandse organisaties, die hiervoor' 
plaatsen lieten reserveren. 
Het staat reeds vast, dat van 31 Juli-14 Aug. een kamp ge
houden wordt. Waarschijnlijk zal een tweede kamp gehouden 
worden van 17 Juli-31 Juli. 

Tenten zijn aanwezig; dekens, lakens en sloop of slaapzak moeten 
meegebracht worden, evenals bestek. 
Voor goede en deskundige leiding en behoorlijke afscheiding tus-
sen de slaapgelegenheden worden zorg gedragen. 
Ook van andere aanwezige groepen zijn wij geheel gescheiden. 

In het· kamp zijn aanwezig: k:ampwinkel, kampcantine, 80 douche
cellen; voorts een openluchttheater en gelegenheid voor kamp
vuren. 
Op 15 minuten afstand zijn natuurzwembaden. 

Deze kampen zijn bestemd voor de jonge;ren. De leeftijdsgrens is 
16-21 jaar. 
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kamp€n m h€t sutt€nlanb. 

ZWITSERLAND. 

"Rotschuo" bij Gersatl. 

Dit is het prachtig gelegen Jugenaheim aan het Vierwoudsteden
meer, dat reeds voor de oorlog door groepen van Internationaal 
Jeugdverkeer werd bezocht. . 
We gaan deze zomer me~ 2 groepen een veertiendaags bezoek aan 
dit heerlijke oord brengen. 
Leeftijd:· 17-25 jaar. 
Data: 17-31 Juli en 7-21 Augustus. 
Kosten: f 170,- voor 14 dagen (reis, verblijf, reservering, lei

ding, verzekering tegen ongevallen, administratie en een . 
klein bedrag voor zakgeld). 

Aanmelding: Vóór 1 Juni. 

Jeugdcentrale "Unterwasser", Kanton St. Gallen. 
,eeftijd: 18-26 jaar. 

Oata: 26 Juni-10 Juli (vertrek: 25 Juni). 
Kosten: f 170.- voor 14 dagen (reis, verblijf, reservering, leiding, 

verzekering tegen ongevallen, administratie en een klein 
bedrag voor zakgeld). 

Aanmelding: vóór 1 Juni. 
Bij voldoende belangstelling van de Zwitsers voor een verblijf 
in een van onze internationale vacantiekampen bestaat voor ons 
de mogelijkheid om ook nog 2 kleine groepen te zenden naar St. 
Moritz en Lugano. 
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FRANKRIJK. 

I. Verblijf te Blois en Par'ijs. 

Leeftijd 18-25 jaar. Allé é n v o1
o r jongens. 

Kosten: f 175,- (reis, reservering, verblijf, excursies, zakgeld 
f 20,-, verzekering, leiding, administratie) . 

Data: 7 Augustus-21 Augustus. 

Programma: 

Arrivée Paris: 7 Aug. 6,20 h., petit déjeuner au Cité Club. 

1e jour: Visite générale de Paris en car ; Montée à l'Arc de 
Triomphe, les lnvalides, etc .; déjeuner au Cité club; Instana
tion à l'hotel; Après midi libre; Diner au Cité club. 

2e jour: Visite l'Ile de la Cité, Notre Dame, l a Ste Chap'elle 
(ma tin); après midi: Musée du Louvre. 

3e jour: Excursion Versailles toute l'a journée; Soir: Spectacle 
Comédie Française. 

4e ]our: Réception à l'hotel d~ Ville par "l'Acceuil de Paris"; 
après midi: Visite des Grands Moulins de Paris; ou studio 
de Cinéma; ou Ecole modèle de Suresnes. · 

5e jo'ur: Excursion. à l'Abbaye de Royaumont et Chantilly ou 
Fontainebleau; Soir: départ pour Blois. 

1G jours à Blois: 3 Excursions en car Tours, Chemonceaux, 
etc.; Il y a 9 chateaux à visiter. 

Départ le 15e jour de Blois 17,21 h. Arrivée à Paris 20,- h. diner 
au Cité club. 

Départ de Paris 22.20 h . 
Arrivée à la Haye 11.47 h. 17e jour (22 Aug.). 

11. "Méridon". 

In samenwerking met de Vereniging tot Stichting van Volkshoge
scholen zal een veertiendaags vacantiekamp worden georgani
seerd op de Volkshogeschool "Méridon" met als thema "Kennis
makmg met Frankrijk". Méridon is een kasteeltje dat ligt boven 
de rr10oie vallei :van Chevreuse op ongeveer twee ~ur afstand van 
PariJS (een uur sporen en drie kwartier lopen). Verbinding om 
het uur. 

Leeftijd: 18- ± 25 jaar. 

Data: 7-21 Augustus. 
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Kosten: f 135,- (reis, verbl ijf, res2rvering, verzekering t egen on-
gevallen, leiding, administratie, zakgeld en excursies). 

Aanmelding : vóór 1 Juli. Zie Alg. Bepalingen . 

Inmiddels ontvingen wij n og 2 mogelijkheden: 

Versailles 2 weken. 
P ar ijs;Nice 3 weken , Nice 2 weken . 

.. Chn tea u d e :'-l é rid on .. 

ENGELAND. 

Een jeugdorganisa\.ie, die in Engeland over eigen jeugdhuizen 
beschikt - r eeds sedert 50 jaar! - heeft ons in elk. van de 
hierna te noemen "centres" een aantal plaatsen aangeboden. 
Een van de hoofdpunten van de vacanties in deze "centres" is 
het maken van gezamenlijke excursies onder bevoegde leiding. 
Deze excursies zijn zo samengesteld, dat de gasten kennis zullen 
maken met de historische en culturele aspecten van de streek 
waarin de hieronder gepoemde "centres" zijn gelegen. 
De avonden worden eveneens gezamenlijk doorgebracht en pro
gramma's worden opgemaakt in overleg met de Host en Hostess, 
die met de hoofdleiding in een "centre" belast zijn. 
Het doel van deze vacantieverblijven is het aankweken van ge
meenschapszin en ware vriendschap in de groep en te trachten 
het beste wat in . een mens leeft naar voren te brengen. 
Wij laten hier verder onze Engelse medewerke:rs zelf aan het 
woord bij de beschrijving van de "centres" : 
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"Lynmouth", aan de kust van North Devon .. 
The Manor House is on the outsklrts of the vtllage of Lynmouth, 

beside the sea (no bathing in the immediate vicinity) and within 
easy reach of the romantic "Lorna Doone" country and the 
quiet of Exmoor". · 
Leeftijd: 20-::!:: 35 jaar. 
Data: 23 Juli-7 Augustus. 
Kosten: f 245,- (reis, verblijf, reservering, excursies, verzekering 

tegen ongevallen, administratiekosten en een klein bedrag 
· voor zakgeld). 

Aanmelding: vóór 1 Juni ; zie Alg. Bepalingen. 

"Hythe", aan de kust van Kent. 
"Mayle Tower is on the sea front, Excursions will be made to 
Canterbury and to some of the Old Cinque Forts, as well as in 
the local countryside". 
Leeftijd: 20_:. ::!:: 35 jaar. 
Data: 13 Augustus-28 Augustus. 
Kosten: f 230,- (reis, verblijf, reservering, verzekering tegen 

ongevallen, excursies, administratie en klein bedrag voor 
zakgeld). 

Aanmelding: vóór 1 Juli; zie Alg. Bepalingen. 

"Bourton-on-the-Water", in de Cotswolds. 
"Hanington House 'is a Regency period house, typical of all that 
is best in the Cotswold country, and Beurton is centrally situated 
for the exploration of this area". 
Leeftijd: 20-::!:: 35 jaar. 
Data: 23. Juli-7 Augustus. 
Kosten: f 225,- (reis, verblijf, reservering, excursies, verzekering 

tegen ongevallen, administratie, klein bedrag voor zakgeld). 
Aanmelding: vóór 1 JJ.mi; zie Alg. Bepalingen. 

"Cromer", aan de kust van Norfolk. 
"Exceptionally bracing sea air. Excursions on the Norfolk Coast 
and to the Broads. 
"Links Side" is near the lighthouse and about % mile from the 
sea" . 
Leeftijd: 20-::!:: 35 jaar. 
Data: 13 Augustus-28 Augustus. 
Kosten: f 245 ,- (reis, verblijf, reservering, exc4rsies, verzekering 

tegen ongevallen, administratie, klein bedrag voor zakgeld). 
Aanmelding: vóór 1 Juli; zie Alg. Bepalingen. 

12 

"Gomshall" (Sherc) Surrey. 
"Netley Park a new guest home is in a fine position ori the north 
of the main road between Guilford and Dorking, about llalfway 
between the vtllages of Sherc and Gomshall, and facing the road 
to Peas1ake. This "house makes accessible some of the leveliest 
parts ·of the Surrey highlands". 

Leeftijd: 20-::!:: 35 jaar. 

Data: 24 Juli-7 Augustus. 

~ Kosten: f 220,- (reis, verblijf, excursies, verzekering tegen on-
I 'W gevallen, administratie, klein bedrag voor zakgeld). 

Aanmelding: vóór 1 Juni; zie Alg. Bepalingen. 

SCHOTLAND. 
Van· een zeer bekende jeugdorganisatie uit Edinburgh ontvingen 
wij een· uitnodiging voor enkele jongens, en meisjes plus- een 
letd( st)er voor een kamp te Cambusbarron, Stirling. · .' 

The Cambusbarron Country Club, het vacantiever blijf, waar de 
vacantie zal worden doorgebracht, is gelegen in het midden van 
een zeer interessant deel van Schotland en er zullen excursies 
worden gemaakt naar Loch-Esmond en de Trossacks. naar Edin-
b urgh en andere plaatsen. · 

Leeftijd: 18-25 jaar. 

Data: 14-28 Augustus. 
Kosten: f 210,- (reis, verblijf, excursies, verzekering tegen onge

vallen, adminis~ratie, klein bedrag zakgeld). 

Aanmelding: vóór 25 Juni; zie Alg. Bepalingen. 

. FINLAND. 
Het kamp 'wordt gehouden te Hangö. 

Data: wordt nader bekendgemaakt. 
Kosten: f 335,- (reis, reservering, verzekering, administratie, ver-

, blijf). . . 
Leeftijd: wordt nader bekendgemaakt. 

Belangstellenden wenden zich tot het Centraal Bureau. 
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mt€Rnatlonal€ u 1 tw 1 ss€ L1 n q. 
Wij spreken van internationale uitwisseling, wanneer hoofden 
van twee gezinnen uit verschillende landen onderling overeen
komen dat beiden een kind van de andere op gelijke voorwaarden 
enige tijd als gast in het eigen gezin zullen opnemen. 
Voor "ouders" en "kinderen" kan ook worden gelezen "voogden" 
en "pupillen". 

Algemene voorwaarden voor de uitwisseling. 

1. De jonge mensen behoren kosteloos in het gezin te worden 
opgenomen en als kinderen des huizes te worden beh~ndeld. 
Op hun gezondheid en gedrag behoort zorgvuldig te worden 
gelet. Hun dient de gelegenheid te worden geboden aan Jmn 
godsdienstige wensen te voldoen. 

2. Kinderen beneden 14 jaar kunnen niet voor uitwisseling in 
aanmerking komen. In zeer bepaalde gevallen zijn uitzonde
ringen mogelijk. 

3. De ouders bepalen zelf na onderling overleg de duur en het 
tijdstip der uitwisseling; de bezoeken behoeven niet gelijktijdig 
te zijn. Het bedrag aan ,zakgeld wordt eveneens in onderling 
overleg vastgesteld. 

4. Teneinde uitvoerige gegevens betreffende dé uitwisseling en 
statistisch materiaal te verzamelen, zal de Vereniging het op 
prijs stellen van de ouders en gastheren na afloop van de 
uitwisseling een verslag van hun bevindingen te ontvangen. 

5. Mocht in het jaar, waarin een aanvrage wordt gedaan, geen 
uitwisseling tot stand komen, dan blijft de aanvrage het vol
gend jaar geldig, zonder dat nogmaals bemiddelingskasten 

·worden gevraagd en de aanvragers van het vorige jaar genie
ten dan voorrang. 

6. Aanvragen behoren onder bijvoeging van postzegel voor ant
woord te worden gericht tot het Centraal Bureau. 
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.Het Centraal Bureau zendt aan de aanvragers kosteloos een 
vragenlijst in dFievoud, die door de ouders dient te worden 
ingevuld. en ondertekend en aan ons adres teruggezonden, 
onder blJVoegmg van: · 
a. een recent medisch attest, waarin wordt verklaard dat 

het uit te wisselen kind gezond is en dat in het gezin 'geen 
besmettelijke zieken zijn of in het .algemeen zieken, die 
het ongewenst maken, dat in het gezin een vreemde wordt 
opgenomen; · 

b. een bewijs van goed gedrag van het uit te wisselen kind, 
ondertekend door twee vertrouwenswaardige personen (bv. 
de huisarts en het hoofd der school); 

c. een recente pasfoto. 

·I 

Tegelijkertijd dienen de verschuldigde bemiddelingskasten (zié 
voor de opgave hiervan ieder land afzonderlijk) per aangete
kende brief, per postwissel of per giro te worden overgemaakt. 
(Postgironummer 25998). 
(Geadviseerd wordt de stukken mèt de bemiddelingskasten in 
één aangetekende zending te sturen). 

7. Na ontvangst van de vragenlijsten met bijlagen en de be
middelingskosten geeft het Centraal Bureau zo spoedig moge
lijk een adres op van een zoveel mogelijk passend gezin, ver
gezeld van een door dat gezin ingev!!lde vragenlijsten, 
die de Vereniging van haar medewerkers in het buitenland 
heeft ontvangen. Deze vragenlijsten zijn nl. voor ons en voor 
onze medewerkers in het buitenland gelijkluidend. In sommige 
gevallen worden door ons de lijsten naar de buitenlandse 
medewerkers gezonden, die dan aldaar de "partnergezinnen" 
uitzoeken. 
Aangezien, als gezegd, zoveel mogelijk . gezorgd wordt, dat 
de gezinnen min of meer overeenkomen, kan het zijn, dat de 
aanvragers enige tijd geduld moeten hebben. 

8. Na ontvangst van een adres stellen de aanvragers zich onmid
dellijk met dit adres in verbinding en melden het resultaat aan 
het Centraal Bureau. Mocht geen overeenstemming worden 
bereikt, dan geeft het Centraal Bureau zo mogelijk een nieuw 
adres op. 

9. In zeer vele gevallen zullen- de jonge mensen zich voor de 
heen- enjof de terugreis kunnen aansluiten bij een van onze 
groepen, die naar internationale kampen etc. reizen. Zij kun
nen dan profiteren van de reducties op reiskosten, die aa·n 
groepen worden verleend en van het toezicht" en de hulp van 
de groepsleider. 

CJRO€PSUitWISS€Lln(J. 

Voor de groepsuitwisseling ge1den dezelfde voorwaarden als voor 
de individuele . uitwisseling alsmede de hieronder volgende be
palingen. 
De duur en het tijdstip van de uitwisseling wordt door de Ver
eniging in overleg met de buitenlandse medewerker bepaald. 
De deelnemers reizen als groep. Een of meer leiders blijven ~n 
het land gedurende de gehele duur van het verblijf beschikbaar 
en treden op in geval van moeilijkheden. 
Aanvragen zullen in vele gevallen voor een groep deelnemers 
collectief worden gedaan door een leraar, clubleider e.d. 

In geval van een collectieve aanvrage worden de vragenlijsten 
voor alle adspirant deelnemers gezonden aan de persoon, die de 
aanvrage heeft gedaan. Ook de verdere administratieve corres
pondentie loopt over deze persoon. 
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'voor de invulling van de vragenlijsten en de bijdragen gelden 
overigens precies dezelfde bepalingen als aangegeven voor de 
individuele uitwisseling. 

scl1oolqRo€p€n. 
Uit enkele landen .ontvangen wij ook aanvragen voor het uitwis
selen van schoolgroepen, dus een hele groep van één school buiten 
de grenzen tegen een groep van één Nederlandse school. 
Hiervoor is spoedige aanmelding noodzakelijk. 

Bemiddelingskosten: f 25,- per groep van max. 20 deelnemers. 
Voor grotere groepen f 1,- per deelnemer. Individueel lid- ~ 
maatschap van onze Vereniging niet vereist. 

Aanmelding: vóór 1 Juni; lees vooral goed de Alg. Bepalingen. 

BELGffi. 
Individuele uitwisseling. 
In aanmerking komen hiervoor voornamelijk Brussel en 
omgeving, 'alsmede Luik en omgeving. Uit het gebied der Arden
nen staan zelden of nooit aanvragen ter beschikking. Men ver
groot zijn kans door op de vragenlijst voor de uitwisseling bij 
vraag 22 géén plaats te noemen, doch zich te bepalen tot het 
vermelden van àf "verblijf in een stad" àf "verblijf op het plat
teland". 
Wij zijn reeds in het bezit van éen groot aantal aanvragen. Men 
melde zich spoedig aan! 

Leeftijd: 15-22 jaar. 
Bemiddelingskosten f 5,-. 
Reis in groepsverband: Indien gewenst kan men in groepsverqand 

naar België reizen. Bij voldoende deelname zal er een groep 
worden samengesteld op 17 Juli en 7 Augustus .. Er gaat een 
leider mee tot Brussel. 
In samenwerking met onze Belgische medewerkers zal er 
voor worden gezorgd, dat diegenen, die verder moeten reizen 
bij het overstappen worden geholpen. 

Aanmelding: vóór 1 Juni lees vooral goed de Alg. Bepalingen. 

Paying guests 

Voornamelijk in de omgeving van Brussel kunnen een aantal 
betalende logé's y.rorden geplaatst. 
Kosten·: gemiddeld f 3,- à f 4,- pel' dag, in Nederlands geld hier 

te betalen. 
Leeftijd: 14-30 jaar. 
Bemiddelingskosten: f 5,-, bij het inzenden der aanvragen te 

voldoen. 
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FINLAND. 

Data: De Finnen komen van 1-31 Juli naar Nederland. De 
Neder)anders gaan van 1-31 Augustus naar ·Finland. 

'Kosten: f 250,- (reis, reservering, zakgeld, verzekering, admi
nistratie). 

Opgave: zo spoedig mogelijk. 

Leeftijd: 16-21 jaar. 

ZWITSERLAND. 

Individuele uitwisseling. 
In Zwitserland bestaat voor deze soort van uitwisseling maar 
matig belangstelling, zodat wij slechts aan enkele ·aanvragen 
zullen kunnen voldoen. 

Leeftijd: 16-21 jaar. 

Bemiddelingskosten: f 7,50. 
Reis in groepsverband: Indien gt=wenst kan men naar Zwitserland ' 

in groepsverband reizen. Bij voldoende deelname zal er een 
groep worden samengesteld op 17 Juli en 7 Augustus. ~r 
gaat een leider mee en er zal voor worden gezorgd, dat ZIJ, 
die verder reizen dan Basel, bij het overstappen worden ge
holpen. 

Aanmelding: vóór 15 Mei; lees vooral goed de Algemene Bepa
lingen. 

ENGELAND. 

Individuele uitwisseling. 
Speciqal voor de plaatsen Groningen en Zwolle ontvingen wij uit 
Engeland een aantal aanvragen voor individuele uitwisseling. 

Leeftijd: 16-20 jaar (mererideels meisjes). 

Data: De Engelsen komen van 27 Juli-10 Augustus naar Gronin
gen en van 11-25 Augustus naar Zwolle en reizen daarna 
gezamenlijk met hun Nederlandse partners terug naar En
geland, die daar dan blijven tot en met resp. 24 Augustus en 
9 September. 

Kosten: De totale kosten bedragen f 85,- van Hoek van Holland, 
tot Londen plus de kosten van het in Engeland af te leggen 
traject. Hierbij is inbegrepen reiskosten tot Londen, reserve
ring, verzekering tegen ongevallen, administratiekosten, lei-
ding. · 
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Aanmelding: vóór 1 Juni; lees vooral goed de Alg. Bepalingen. 

Bovendien is er voor de leden in andere plaatsen individuele 
uitwisseling· met Engeland mogelijk. 

Leeftijd: . 16-20 jaar. 

Kosten: De totale kosten bedragen f 85,- van Hoek van Holland 
tot Londen plus de kosten van het in Engeland af te leggen 
traject (hierbij is inbegrepen: reiskosten Hoek van Holland 
-Londen, reservering, verzekering tegen ongevallen, admini
stratiekosten, leiding) . 

Aanmelding: vóór 15 Juni; lees vooral goed de Algemene Bepa
lingen. 

FRANKRIJK. 

Individuele uitwisseling. 

Leeftijd: 16-25 jaar (en enkele ouderen). 

' Kosten: De tota!è kosten zullen _bedragen f 100,- (reiskosten 
Amsterdam-Parijs, reservering, zakgeld f 50,-, verzekering 
tegen ongevallen, administratie, leiding). 
Hierbij komen de kosten voor het traject van Parijs naar de 
plaats van bestemming! 

Aanmelding: vóór 1 Juni; lees vooral goed ·de · Alg. Bepalingen. 

DENEMARKEN. 

Aan Denemarken zal een bezoek worden gebracht met pl.m. 200 
jonge Nederlanders. De deelnemers worden een week op het 
platteland en een week in de stad gehuisvest. 
De gezinnen in Denemarken, waar de Nederlanders worden on
dergebracht, zijn zeer nauwkeurig uitgezocht door onze Deense 
medewerker. Bovendien zal er een voldoend aantal leiders 
worden medegezonden, die een geregeld contact met de deel
nemers onderhouden. 

Leeftijd : 16-21 jaar. 
Kosten: f 135,- (zakgeld f 25,-, reis, reservering, verzekering 

tegen ongevallen, ad)TI. en leiding). 

Aanmelding: vóór 1 Juni; Inschrijving staat open voor indivi
duele deelnemers, zowel als voor groepen (schoolgroepen, 
clubs). 

Data: 30 Juli-13 Augustus. 

1.8 

! 

Tegenbezoek Denen. Eenzelfde aantal !Denen zal dit jaar Neder
land bezoeken. Zij die deelnemen aan de reis naar Denemarken 
en die in de gelegenheid zijn een Deen op te nemen gelieven 
zich hiervoor aan te melden. 

Leeftijd der Denen: 16-21 jaar. 

Data van .hun verblijf in Nederland: 15-29 Juli. 

ZWEDEN. 

Individuele uitwisseÜng. 

Leeftijd: 15-19 jaar. 
Data: De Zweden komen van 9-:30 Juli naar Nederland en keren 

met hun Nederlandse partners terug naar Zweden; deze blij
ven daar tot 21 Augustus. 

Koste11: De totale kosten zullen ongeveer f 175,- bedragen (hier
biJ IS mbegrepen kosten v.oor reisreservering doorreis-visum 
zakgeld f 25,-, verzekering te%en ongevalle~, administratie): 

Aanmelding: vóór 1 'Juni; lees vooral goe.d de Alg. Bepalingen. 

m€€R€1Z€n m€t CjR.O€p€n. 

De. Vereniging biedt de gelegenheid aan jongeren, die naar het 
buitenland reizen - b.v. naar een penfriend - met de door de 
Vereniging samen te stellen groepen mee te reizen. 
Het reizen in groepsverband heeft dit voordeel, dat veelal reduc
tie op het reisgeld wordt verkregen, dat men bovendien onder 
geleide reist, en er voor wordt gezorgd, dat men -in het betreffen
de land - indien men verder moet reizen dan het door ons vast
gestelde eindpunt - bij het overstappen wordt geholpen. 

Meereis is mogelijk naar: 

.1. ENGELAND. 

Data: Heen: 28 Juli. Terug: 11 Augustus. 
Heen: 10 Augustus. Terug: 24 Augustus. 

Leeftijd: 14-40 jaar. 

Kosten: De totale kosten Hoek van Holland-Londen v.v. 
bedragen f 85,-. Het in Engeland af te leggen traject 
komt hierbij. 

Terug-reis: individuele terugreis is mogelijk. Meerdere data 
zullen eventueel nader bekend gemaakt worden. 
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2. BELGIE. 
Data: Heen: 19 Juli en 2 Augustus; terug: 2 Aug. en 16 Aug. 

Kosten: De totale kosten bedragen f 24,- Amsterdam-:-Brus
sel v.v. plus het in Belgi_ë a:t te leggen traject. 

Terugreis: Individueel terugreizen is niet mogelijk. 

3. Z)YITSERLAND. 
Data: Heen: 25 Juni, 17 Juli en 7 Augustus. Terug: 10 Juli , 

31 Juli en 21 Aug. 
Kosten: De totale kosten Amsterdam-:Basel v.v. bedragen 

f 46,-; en Amsterdam~Zürich f 52,- ; verder het in ~ 
Zwitserland af te leggen traject. 

Terugreis: Er kan niet individueel worden teruggereisd. 

4. FRANKRIJK. 
Data: Heen: 19 Juli en 6 Aug .. Terug~ 1 en 21 Augustus. 

Kosten: De totale kosten 'Amsterdam-Parijs v.v. bedragen 
f 40,-; verd;r het in Frankrijk af te leggen traject. · 

T.erugreis: Er kan niet individueel worden teruggereisd. 

5. DENEMARKEN. 
Data: Heen: 24 en 29 Juli en terug: 7 en 12 Aug. 

Kosten: De totale kosten Amsterdam-Padborg v.v. bedragen 
Ï' 80.-; verder het in Denemarken af te leggen traject. 

6. ZWEDEN. 
Data: Heen 30 Juli en terug: 21 Augustus. 

Kosten: De totale kosten 1\ffisterdam-Malmö v.v. bedragen 
f 100,-; verder het in Zweden af te leggen traject. 

Bij de hierboven genoemde kosten zijn inbegrepen: reis, 
· reservering, verzekering, administratie en .leiding. 

7. FINLAND. 1 Augustus-31 Augustus. ~ 

20 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Verplichting der deelnemers. 
De Vereniging verwacht, dat de aan haar reizen en kampen 
deelnemende jongeren door goed gedrag zullen tonen, dat zij 
in het buitenland niet slechts de Vereniging, maar ook hun 
vaderland op. de juiste w ij ze weten te vertegenwoordigen. 
De deelnemers zijn verplicht lichte huishoudelijke bezigheden 
te verrichten, waar dit gevraagd wordt. 
Elk wangedrag kan uitsluiting van alle reizen en kampen ten 
gevolge hebben en ook aanleiding zijn tot royement als lid. 
Het lid neemt de verplichting op zich, zich geheel t e voegen 
naar de gewoonten en gebruiken van het' tehuis of het 
gezin, waarin het opgenomen wordt en zich te onderwerpen 
aan het gedrag van de leiders, resp. gezinshoofden. 
Deelneming. 
De Vereniging behoudt zich het recht voor, een aanmelding 
zonder opgaaf van redenen te weigeren. Zieke of moeilijk te 
leiden of verstandelijk achterlijke jonge mensen komen niet 
voor deelneming in aanmerking. 
Aansprakelijkheid der Vereniging. 
De Ver eniging bereidt de reizen zo zorgvuldig mogelijk voor, 
echter neemt zij generle~ aansprakelijkheid op zich voor het 
niet nakomen van hun verplichtingen door buitenlandse me
dewerkers, buitenlandse gezinnen en vervoermaatschappijen 
of voor schade in welke vorm ook, die deelnemers mochten 
lijden, aanrichten dan wel toebrengen, noch voor schade in 
welke vorm ook, die mocht ontstaan, indien een reis niet 
tot stand }l:an komen, of om andere r edenen mislukt. 
De Vereniging behoudt zich h et recht voor, de reizen te allen 
tijde te wijzigen en geheel of gedeeltelijk te doen vervallen. 
Wisselkoers. · 
De Vereniging behoudt zich het recht voor, de prijs der rei
zen te wijzigen, indien b .v. een verandering van de wissel
koers tussen de Nederlandse en buitenlandse valuta's of van 
de tarieven der betrokken vervoermaatschappijen hiertoe 
aanleiding geven. 
Verzekering. 
Alle deelnemers aan reizen in groepsverband, kampen en bij 
eenkomsten in vacantie-huizen, gedurende een weekend of 
langer, georganiseerd door of vanwege het Hoofdbestuur, 
zijn door ons bij de Verz. Mij "De Nieuwe Eerste Nederland
se" verzekerd tegen ongevallen op voorwaarden, vermeld in 
de polis, welke op ons Centraal Bureau berust. Bovendien 
kunnen de deelnerç.ers vrijwillig de navolgende verzekerin
gen sluiten: 
Verzekering tegen ziekenhuiskosten 
(min. f 25,- ; max. f 100,-) 
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6. 

7. 

8. 
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Bij een reisduur van: 3 weken is de premie: f 1,75 
2 .. .. .. - 1,50 
1 week extra - 1,25 

De poli:> met volledige voorwaardeD .-erust op ons Centraal 
Bureau. De verzekering omvat re1zen bmnen Nederland of 
naar België, Luxemburg, Frankrijk, Zw:itserland, . Engeland, 
Finland en de Scandinavische landen. BIJ opname m een zie
kenhuis gelieve men dit onmiddelliJk onder vermeldmg van 
nadere bijzonderheden aan ons op te geven. 

Bagage-verzekering. 
Bij een reisduur van: 2 weken of korter is de premie: f 2,40 

3 weken - 2.90 
4 weken . - 3,40 
voor iedere week l~ng'er f Ö,50 extra. 

De polis met volledige voorwaard~n berust op on; Centraal 
Bureau. De verzekering omvat re1zen bmnen Nederland of 
naar België, Luxemburg, Frankrijk, Zwitserland, Engeland, 
Finland en de Scandinavische landen. In geval van. schade 
moet dit onmiddellijk onder vermelding van. alle biJZOnder
heden en overlegging van een lijst der verm1ste voorwerpen 
aan ons worden ·opgegeven. 

Zij die individueel reizen kunnen zich bovendien vrijwillig 
tegen ongevallen verzekeren. De kosten bedragen: 

bij een reisduur van: 3 weken, premie f 1,50 
2 .. .. - 1,25 
1 wee;k extra - 1,-

Ziekte. Ingeval van ziekte wordt aan de ouders van de pa
tiënt onmiddellijk bericht gezonden: de onkosten van behan
deling en medicijnen komen ten laste van de _ouders _van de 
patiënt, voor zover deze met op de Verzekermgs MlJ. kun-
nen worden verhaald. , 

Leiding. Voor alle door ·de Vereniging georganiseerde reizen 
enz. worden leid(st)ers en assisten~-leiders aan_geweze!': door~ 
de Leiders-Commissie der Veremgmg. Deze le1ders _z1~n ge- 1 
houden alles te doen, wat in het belang der Veremgmg en 
der deelnemers voor het welslagen der re1s enz. moet wor-
den gedaan en zij zijn tegenover het Hoofdbestuur verant
woordelijk voor hun beleid. 

Verslag. Teneinde uitvoerige gegevens betreffende reiz~n 
enz. te verzamelen zal het Centraal Bureau gaarne na ~hUls
komst van de deelnemers een verslag van hun verbllJf in 
den vreemde ontvangen. 

aanmelbm4. 
Een dringende raad: 

Kies zorgvuldig uit en lees alle bijzonderheden voor de reis, 
het kamp enz. . 
Lees goed .de algemene bepalingen en de bepalingen voor aan
melding: 

1. Formaliteiten voor aanmelding. 

2. 

a. Het .,formulier voor aanmelding" (voor enkele ge:-allen 
formulieren in twee- of drievoud) moet nauwkeung m
gevuld aan het Centraal Bureau te Leiden worden ge-
zonden. · 
Voor deelnemers jonger dan 21 jaar moet het formulier 
door een der 01:1ders of voogden mede ondertekend worden. 

b. Kosten. Tegelijk met het formulier (dus niet bij het 
aanvragen der formulieren) moet het bedrag der eerste 
betaling der reiskosten - bij een reis of kamp f 10,-; bij 
individuele uitwisseling de bemiddelingskosten à f 7,50 
of f 5,- - aan het Centraal· Bureau worden overgemaakt 
onder duidelijke vermelding der bestemming, liefst per 
aangetekende brief; ook kan het volle bedrag der reis
kosten ineens bij de aanmelding worden voldaan. 
Het resterende bedrag der kosten moet - tenzij hier
voor uitdrukkelijk een andere termijn is gesteld - één 
maand voor vertrek, resp. voor het begin van het kamp, 
aan het Centraal Bureau worden overgemaakt. 

c. Paspoort. Voor alle buitenlandse reizen hebben deelne
.mers een eigen paspoort nodig. Zij dienen dit zelf bij de 
Gemeente-secretarie in hun woonplaats aan te vragen. 
Hun wordt aangeraden, dit paspoort pas aan te vragen, 
als vanwege de Vereniging mededeling is gedaan, dat 
de reis doorgaat, maar in ieder geval niet later dan 1 Juni. 

d. Speciaal voor groepen. Nadat dit door het Centraal Bu
reau is gevraagd (dus niet eerder) sture men het pas
poort, dat geldig dient te zijn tot en met de laatste reisdag, 
naar Leiden op. Voor het begin der reis kan dit paspoort 
in geen geval worden teruggezonden, doch het wordt uit
gereikt bij de aanvang van de reis. 

e. Verandering van land. Indien men zich eenmaal voor een 
land heeft opgegeven en de aanmelding door ons schrif
telijk bevestigd is, d~m kan deze aanvrage niet meer 
voor een ander land worden overgeschreven. 

Intrekken van aanmelding. Wordt een aanmelding om ern
stige reden (b.v. ziekte) ingetrokken, nadat de kosten reeds 
geheel of gedeeltelijk betaald zijn, dan wordt het reeds ge
storte bedrag, verminderd met f 5,- voor onkosten, terug- • 
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betaald. Ge·schiedt de intrekking,. nadat door de Vereniging 
reeds uitgaven voor vervoer of verblijf werden gedaan, dan 
beslist het Centraal Bureau over het te restitueren bedrag, 
resp. het a)snog verschuldigde bedrag, indien de gemaakte 
kosten hoger zij n dan het gestorte bedrag. 

Intrekken van aanmelding speciaal bij uitwisseling. · 
Indien een \).anvraag wordt ingetrokken door de aanvrager 
kan restitutie worden verleend van de gestorte bemiddelings
kosten, na aftrek van de door ons gemaakte kosten met een 
minimum van f 2,-. 

3. Mededelingen. Voor het begin der reis enz. ontvangen de 
deelnemers: ~ 
a. opgave van plaats en uur, waar zij worden verwacht; \\ · 
b. opgave der leid(st)ers; 
c. een naamkaartje (als herkenningsteken); 
d. opgave van het postadres; 
e. · eventuele verdere bijzonderheden. 

In alle hierboven of in de circulaire betreffende reizen enz. niet 
genoemde gevallen beslist het Dagelijks Bestuur der Vereniging 
voor Internationaal J eugdverkeer. 

LJömaatschap. 
De Veren iging verleeJ1t - met uitzondering van · schoolgroepen 
- alleen bemiddeling voor haar leden. 

Wij onderscheiden drie soorten leden: 
1. Junior-leden tot en met 19 jaar. 

Contributie tenminste f 2,50 p . j. 
2. Senior-leden van 20 tot en met 35 jaar. 

Contributie tenminste f 5,- p. j. 
3. Buitengewone leden (géén maximum leeftijd). 

Contributie tenminste f 5,- p. j. 
(alleen voor correspondentie-bemiddeling!) 

Overgangsregeling Contributie. 

Het Verenigingsjaar loopt van 1 September tot 31 Augustus. 

Daar het verenigingsjaar 1947-1948 reeds voor de helft ver-~ 
streken is, hebben wij voor hen, die ná 1 Maart 1948 lid worden, 
een speciale regeling getroffen voor de contributie. Echter met 
dien verstande, dat men zich dan tevens opgeeft voor het ko
mende verenigingsjaar 1948-1949 (ingaande 1 September 1948). 
De verschuldigde kosten zijn dan als volgt: · 

Junior-leden f 1,25 (1947-1948) plus f 2,50 (1948-1949) f 3,75. 
Senior-leden f 2,50 (1947-1948) plus f 5,- (1948-1949) = f 7,50. 

, Buitengewone leden: idem als Senior-leden. 
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HEBT U BELANGSTELLING VOOR HET W ERK 
VAN DE VERENIGING VOOR 

INTERNATIONAAL JEUGDVERKEER? 

er meer van tveten ? 

• 
.. O veral staun milliocnen me nschen gerccdl 
en h ercid in wie de behoeft e l~e ft aan 
recht en de zin voor orde . eerlijkheid . 
Yrij hcid. rede e n goede .,.ed e n . . :· 

(U•t .. GcscllOnJcn \ VerelJ" van 
\.... Prof. f. HUI=mga f) . 

Behoort U ook tot die millioenen mensen ? Wilt U ook contact hebben met 
degenen, die aan de andere zijde van de grens leven'? Zoek t U vrienden in andere 
landen, die wel een andere taal .spreken, maar die in de grond van de zaak toch 

- net ~e jonge mensen zijn als wij, met dezelfde idealen, dezelfde moeilijkheden? 
Wilt U meebouwen aan die nieuwe wereld? 

De Vereniging voor Internationaal Jeugdverkeer k an U helpen, dit contact tot 
te brengen, want haar doel is juist .,het bevorder en van een vriendschap
verkeer tussen de Nederlandse en buitenlandse jeugd", zoals dit in haar 

Statuten is vermeld. 
En: Internationaal Jeugdverkeer is geen nieuweling op dit terrein! De Vereni

ging werd in 1931 opgericht en Koninklijk goedgekeurd ; vanaf die tijd is zij de 
enige organisatie in ons land, die door het ,.Bureau de Correspondance Scolaire 
Internationale" te Parijs (wereldcentrum der jeugdbriefwisseling, dat thans zal 
worden opgenomen in de organisatie der UNESCO als vertegenwoordiger voor 
Nederland wordt erkend. Internationaal Jeugdverkeer is de oudste onder de 
organisaties in Nederland, die zich internationaal jeugwerk tot taak hebben gesteld! 

De Vereniging is ontstaan als klein ,.één-mans-kantoor", maar toen de Duitsers 
in 1941 haar bureau sloten, was 't een kantoor met 6 man personeel, met 1800 leden 
en 125 scholen-leden. In die tien jaar werden ruim 80.000 jonge 'Nederlanders met 
~anders uit 40 landen in contact gebracht; ongeveer 4000' jonge landgenoten 
waren naar vacantiekampen of families in 9 landen van Europa uitgezonden. 
15 plaatselijke groepen vormden kernen van onze ijverigste leden. 

De oorlog heeft alles weggevaagd en na de bevrijding moest het werk van 
voren af aan worden opgezet. Wij hadden materiaal noch geld. Maar wij hadden 
de zekerheid: onze oude leden komen terug, dieper bezield dan -ooit te voren. 
Wij hadden één doel: Jeugdverkeer te maken tot een gt·oot, stevig gegrondvest 
geheel. Wij werden daarbij gesteund door de ervaring van 10 jaar werken en door 

•
. prachtige medewerking van onze oude leden die doordrongen waren - en 
~ven! - van de noodzaak, dat dit werk gedaan móét worden, want alleen door 

internationale samenwerking kan iets blijvends worden geschapen. ,.A new world 
built on faith and tmderstanding" noemde Generaal Mac Arthur (Tokio, 2 Sep-



temher 1945) het voornaamste doel voor onze generatie. Daaraan moeten wij, de 
jongeren, meewerken! . 

Zo groeit .,Jeugdverkeer" (zoals onze organisatie in de wandeling wordt ge
noemd) weer, sneller dan ooit te voren! 

Na dit korte overzicht van . de ontwikkeling ·van onze Vereniging, thans iets 
over haar werkwijze. 

~lJitt ru tid worden ? 
•.I 

Het lidmaatschap biedt U het volgende: 

a. Ieder lid heeft recht op 2 corr.espondentie-adressen per jaar uit één of meer 
landen, die tegelijk of achtereenvolgens kunnen worden aangevraagd. De v. 
1·aad van adressen wordt regelmatig gepubliceerd. _Is er een land bij, d 
bijzonder aantrekt, vraag dan een adres aan het Centraal Bureau àf U krijgt een 
passend adres toegestuurd en U begint direct zelf de briefwisseling door Uw 
nieuwe .,pen-pal" te vertellen van Uw school · eri familie, van Uw liefhebberijen, 
vrienden enz. àf Uw naam en adres wordt naar het betreffende land doorge
·zonden en de jonge buitenlander is degene, die U, na verloop van enige weken 
- afhankelijk van de postverbindingen - de eerste brief schrijft. 

b, Sinds September verschijnt ons maandblad .,Internationaal Jeugverkeer'' . • 
Leden kunnen zich tegen gereduceerd tarief abonneren op dit internation 
blad voor de Nederlandse jeugd. 
Nieuwe leden wordt automatisch een exemplaar ter kennismaking toegezonden. 

c. Ieder lid kan deelnemen aan de uitwisselitrg. U wordt dan in een buitenlandse 
familie als .,kind-in-huis" opgenomen en U leert land en mensen kennen. Daarna 
komt U met een jongen of meisje uit dat gezin terug en de jonge buitenlander 
is bij U thuis te gast. De kosten van zo'n uitwisseling zijn erg laag, want de 
logé betaalt natuurlijk geen kostgeld. 

d. Ieder lid kan zich aansluiten bij de plaatselijke Jeugdgroep in zijn woonplaats. 
(Vele groepen zijn al actief bezig; in andere plaatsen moeten nog groepen 
worden gevormd.) Hiervoor wordt plaatselijk een kleine bijdrage gevraag<J.... 
Jongelui werken daar samen onder zelfgekozen leiding om op conver ... 
avonden vreemde talen te leren, om met elkaar te debatteren over onderwerpen, 
die met ons werk verband houden, excursies in eigen woonplaats en streek te 
ondernemen enz. Want als straks weer groepen van jonge buitenlanders hier 
komen, dan zullen de plaatselijke groepen deze ontvangen. huisvesten en rond
leiden. Een lijst van de plaatselijke groepen staat geregeld in onze publicaties. 

e. Ieder lid kan deelnemen aan de goedkope groepsreizen naar internationale 
vacantiekampen of jeugqtehuizen in het binnen- en buitenland, die zuil~ 
worden georganiseerd, zodra de huidige reisbelemmeringen dit mogelijk mak9 
Een gezamenlijke vacantie met jongeren van andere nationaliteit is voor allèn. 
die eraan hebben deelgenomen, een evenement om nooit te vergeten! 

En weet U, waarom Jeugdverkeer dergelijke prettige avonden, leuke tochten 
en briefwisselingen organiseert? Onze Vereniging is geen reisbureau en ook geen 
dansclub. Wij willen ook geen winst maken. Maar wij willen de Nederlandse 
jongeren een denkbeeld geven, hoe men in 't buitenland leeft, werkt en denkt. 
Kennis van en .begrip voor 'n ander volk, dáár gaat het Internationaal Jeugdver
keer om. Daarom willen wij de jeugd van alle middelbare scholen en uit alle 
groepen van de bevolking voor onze Vereniging winnen. Daarom willen wij ook 
U als lid inschrijven! 

Wij onderscheiden drie groepen van leden: 

1. Junior-leden (t/m 20 jaar. Contributie tenminste f 2.- per jaar); 

2. Senior-leden (21 t/m 35 jaar. Contributie tenminste f 4.- per jaar); 

3.8 rltengewone leden (géén maximum-leeftijd. Contributie tenminste f 4.- per 
'llllll!lfar, zijn zij, die als vertegenwoordiger van een school (hetzij leraar of leer

ling), jeugdorganisatie, jeugdblad en dergelijke groepen lid worden, uitsluitend 
om correspondentie-adressen voor die school of groep te krijgen. Per adres is 
40 cts. verschuldigd, bij vooruitbetaling te voldoen. Lijsten voor collectieve 
aanvragen van adressen worden kosteloos verstrekt. Willen de leerlingen ook 
van het andere werk van onze organisatie profiteren, dan kunnen zij indivi
dueel junior- of senior-lid worden. Buitengewone leden ·ontvangen kosteloos 
het maandblad. 

Het Verenigingsjaar loopt van 1 September tot 31 Augustus. 

Belangstellenden, die ons werk willen steunen, worden begunstiger, als zij 
tennünsté f 10.- per jaar in onze kas storten. Hiervoor zijn afzonderlijke formu
lieren beschikbaar. Begunstigers ontvangen het Maandblad gratis. 

Ook kleinere giften zijn welkom. Deze worden in het fonds .,Groeiend Jeugd
verkeer" gestort, waarvan 25% ten goede komt aan een Vrijplaatsen-fonds. 

Wilt U meewerken? Vult dan bijgaand formulier voor het lidmaatschap in en 
stuurt dit met Uw contributie bij voorkeur per. aangetekende brief (of door bij-. 
schrijving op girorekening nr. 2 5 9 9 8 t.n.v. Internationaal Jeugdverkeer te Leiden) 
aan het Centraal Bureau. 
~ rekenen op U! 

• 
Het Dagelijks Bestuur: 

Dr. J. J. E. Hondius, Den Haag. 

Mevrouw Dr. M. Nieuwenhuis-v. Uexküll, Leiden. 

Mej. Dr. J. de Boer, Den Haag. 

Mevrouw B. H. Kugel-Swart, Leiden. 

Dr. K. Slmon Thomas, Oegstgeest. 

Mr. A. A. Reepmaker, Wassenaar. 



HEBT U VRIENDEN EN KENNISSEN. DIE OOK LlD WlLLEN 
WORDEN? 

GEEFT ONS HUN NAMEN EN ADRESSEN OP. DAN STUREN 
WIJ OOK HUN DEZE OPROEP TOE! 

DRUKWERK 

:\~n den l-lccr/1\lcj . .. 

INTERNATIONAAL JEUGDVERKEER 
RAPENBURG 45 . LElDE!\: 

•• 

• 

• 
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Aan Internationaal Jeugdverkeer, Rapenburg 45, Leiden. 

AANVRAGE LIDMAATSCHAP. 
Ondergetekende verzoekt tot wederopzegging ingeschreven te worden als Junior I 

Senior I Buitengewoon 1) lid van de Vereniging voor Internationaal Jeugdverkeer te Leiden. 

1. Naam en voorletters : 

2. Roepnaam : I··· 
3. Straat en huisnummer : 

4. Waanplaats : 
(eventueel gemeente en provincie) 

5. Telefoonnumll}er: 

6. Geboortedatum en jaar : 

7. Geslacht: ml.lvr,1) 

8. Beroep van den vader : 
Eigen Beroep : 

1) 

9. Onderwijsinrichting : 
1) 

Genoten onderwijs : 

10. Lid van welke landelijke jeugdorg.: 

11. Wenst U lid te worden van de groep I 
• 

van Jeugdverkeer in Uw woonplaats 
(indien deze bestaat?): ................. .. .... .. 

• 

12. Correspondentie gevraagd in : 
(Welke talen beheerst U ?) 

13. Zo mogelijk met de landen: 

14. Speciale belangstelling voor : 

15. De contributie tot 31 Augustus 1947 
16. Abonnementsgeld maandblad 
17. Gift voor het fonds .,Herrijzend Jeugdverkeer"" 

Totaal ,. 
is hierbij ingesloten (aangetekend verzenden) I dd . 

verzonden ter bijschrijving op girorekening 25998 t.n.v. Internationaal Jeugdverkeer te Leiden. 

Als lid van Jeugdverkeer zal ik naar mijn vermogen trachten bij te dragen tot de 
verwezenlijking van haar doel: .,Het bevorderen van vriendschappelijke betrekkingen tussen 
de Nederlandse en buitenlandse jeugd, onder eerbiediging van elkanders levensbeschouwing." 

Datum: Handtekening : 

Als lid aangebracht door 

Pormulier verzenden in gesloten enveloppe, gefrankeerd met 7% cent (tenzij aangetekend), 
• ontvangst der contributie schrijven wij U in als lid. 

1) Doorhalen wat niet bedoeld wordt. 
Het omlijnde gedeelte niet invullen. DUIDELIJK. SCHRIJVEN. 

pw/ g/ cl dd. I B. v. L.l L. B. L.K. C. K.l M. K., 



, 
AANVRAGE PROPAGANDA-MATERIAAL 

Wilt U propaganda~materiaal zenden aan: 

(naam, straat, huisnummer ' en woonplaats DUIDELIJK schrijven a.u.b.!) 

•• 

Zij hebben belangstelling voor het werk van Internationaal Jeugdverkeer . • 

En wilt U mij nog 

onder mijn vrienden? 

(B 5) 

ex. van de propaganda~folde-r zenden ter verdeling 

(Handtekening) 

I Bch.dd., 
• I 



Bijlage MaanJI>lad No. 4 

Maak het hokje zwart dat U bedoelil 

AANVRAAGFORMU LI ER 
Ondergetekende, lid nr. .. . . . / niet lid *) 

Naam : 
Straat: .................. ........ .... .. ............. .. ...... . 

tlf' oonplaats: ............. ................................................................................... .. 

~ verzoekt toezending van invulformulieren voor 

0 

de uitwisseling met ......................... _ ........................... (land). 
(geen bemiddelingsgeld bijsluiten!) 

verzoekt hem/haar te noteren voor een abonne~ 
ment op het Maandblad (voor leden f 3.75, voor 
niet~leden f 4.50 per jaar). Het verschuldigde 
bedrag is hierbij gevoegd. f .. .. . , .... 

0 

0 • 

verzoekt toezending van een proefexemplaar van 
het Maandblad (waarvoor f0.25 in postzegels) aan: 
naam: 
straat en nr.: ..... .. ........................ .... .. .......................... -....... .. ...... . 

woonplaats: ....................... ............. ......... ........ ... .. ....................... . 
Hij/zij is geen lid van de Vereniging. 
verzoekt toezending van .............. Jeugdverkeer~ 
agenda•s 1947 (prijs f0.75 p.st.). Het verschut~ 
digde bedrag gaat . hierbij. 
verzoekt toezending van een propaganda~folder 
voor het lidmaatschap aan: 

naam: ........................... .......... .... ..... ................................................. . 

straat en nr. : 

f . ....... , ........ .. 

f ....... , . .. 

woonplaats: .......................... ...... ..................................................................... . 

0 sluit hierbij een gift in voor .. Groeiend Jeugd~ 
verkeer", resp. .. V rijplaatsenfonds". f .............. , 

• Opmerkingen: 
Hierbij totaal: f ......... .. , .......... . 

Datum: Handtekening: 

*) Doorhalen wat niet verlaDg:d wordt. 
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r.=====Beste Leden, 

Mijn hooggeachte voorgange~. Mr. Kalff, had de gewodo~te hetl [al nuar:k
nummer van ons toenmalige maandblad met een enkel woor m te ere en; • 
wil deze f:JOilde ÇJewoonte graaÇJ tot de mijne maken. d J 

• januari, de maand gewijd aan den tweehoofdigen Romeinsen go anus, vraagt 
een terugblik en een blik in de toekomst. T h' r 

- - Wij sluiten een jaar af, waarin allerwegen een begin werd gemaaRt met e~ste 
pan de door de oorlog teweeggebrachte chaos. Op velerlei gebied werd een meuw 
fundament gelegd, waarop het gebouw van de toekomst kan worden. ~pget"okken. 
Zo legden UNO en UNESCO een "Qieuwe grondslag voor de polttteke, ec~no
mische, opvoedkundige en culturele betrekkingen tusse_n de vo~~eren. Zo ontwterp, 
onze Vereniging nieuwe Statuten en een nieuw I-lwshoudel~,k Re~lement, vo?' 
het optrokken van een nieuw, hecht verenigingsleven. Zo ves.Jtgk Ztf op verschtl
lende plaatsen in het buitenland nieuwe relaties, of knoopte oude weer aa~: om 
voor het komend jaar· briefwisseling en uitwisseling op ruime schaal mogelqk ta 
maken. De Directeur Pan ons Centroal Bureau bezocht België, Frankrijk, Zwit
serland en Engeland; zelf trof ik voorber·eidingen in Denemarken en Zweden. 
Ons streven daarbij is erop gericht in ieder land één centrale, liefst officiele of 
semi-officiele instantie te vinden of te ·scheppen, die zowel correspondentie als 
u.itwisseling bemiddelt; en om dan tussen deze nationale bureaux onderling een 
nauw verband tot stand te brengen. Dit stMven werd o.a. verwezenlijkt door de 
'totstandkoming van: .. La Fédération Internationale des Organisations des Corres
pondances et Echanges Scolaires", zetelend te Parijs, onder voorzifterschap van 
den Voorzitter on:ror Belgische zusterorganisatie, Prof. Closse.t. De plann_en en 
de statuten dezer F.I.O.C.E.S. werden ten dele op ons Bureau ontworpen. 
Mevrouw Nieuwenhuis werd benoemd .tot Membre Honoraire, op grond van 
haar uitnemende verdiensten voor de Internationale Correspondentie. 
In 1946 werden de fundamenten voor een nieuwe opbouw van ons werk gelegd. 
In 1947 aan alle leden de taak om aan dit werk inhoud en bezieling te geven. In 
de eerste plaats door actief deel te nemen aan het groepswerk. Dit werT~ zal gelteel 
worden gereorganiseerd; richtlijnen ervoor zullen door het Hoofdbestuur worden 
ÇJegeven; Tuit! zal mede daardoor op door het Hoofdbestuur vast te stellen wijze 
worden hervormd. Er zal worden ges.treefd naar het vormen van een goede, 
vaste kern, die de beqinselen der V ereniginfJ weet uit te dragen en gestalte weet 
te geven. In de tweede plaats is het de taak onzer leden om door een intensieve 
briefwisseling met hun buitenlandse vrienden tot beter onderling begrip te komen. 
ln de derde plaats: dï.t contact d"nr oersoonlijl< bezoel< te verste~ken. 
~ hopen de briefwisseling steeds beter en met steeds meer landen te kunnen 

orÇJaniseren. V/ij hopen dit jaar pitwisseling mNJe1iik fe maken me.f Enqeland 
{reeds in de Paasvacantie), met België, Zwitserland, Denemarken en Zweden 
Mededelingen hierover zullen in dit en de volgende maandbladen volgen. Wij 
zullen deze uitwisseling evenals onze briefwisseling met gro.të zorg voorbereiden, 
omdat naar onze ervaring alleen dan goede en blijvende resultaten worden bereikt. 
Moge dan 1947 getuigen van een naar binnen en naar buiten opgewekt vereni- -
gingsleven. Moge het onze VereniÇJing ziin gegeven haar dee,l bij te dragen tol het 
scheppen van vri.endschappelijke betrekkingen tussen de jeugd van de verschil
limde landen. Mogen onze leden dnarhii worden rredragen d'>or geloof in hun 
taak en door de vaste wil deze taak, alle moeilijkheden en alle teleurstellingen 
ten spijt, naar bes.te krochten te vervullen! 

Dr. J. J. E. Hondius, V o'orzitter. • -
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ONBEWAAKTE OVERWEG 
In deze rubriek plaatst de redactie ontvangen brieven 
eri meningen over onderwerpen, die bij ons werk in het 
algemeen en in het maandblad in het bijzonder tel' 
spra~e komen en die ook belangstelling in ruimere kring 
verdienen. 
Wij meenden deze rubriek te moeten openen in 'de over
tuiging, dat. wij zodoende de mening van anderen over ' 
deze onderwerpen kunnen vernemen en dat de publicatie 
van deze kritiek uit de kring der . lezers zal bijdragen 
tot een beter inzicht en vruchtbare gedachtenwisselingen. 
Deze rubriek staat voor een ieder open, derhalve kan de 
redactie geen verantwoordelijkheid voor de inhoud dezer 
bijdragen op zich nemen. 

.,Waarom heeft de Vereniging zoveel leden? De Ver
eniging heeft aantrekkingskracht. Corresponderen met 
het buitenland is wel aardig, de één verzamelt post
zegels, de ander vindt het als steun voor zijn talen
studie en vooral op het ogenblik willen duizenden graag 
een pakje uit het buitenland ontvangen. 
Waarom ze contact met het buitenland vragen? Niet om 
andere mensen te leren kennen in hun ideeën en levens· 
omstandigheden. Een goedkoop buitenlands reisje is 
aardig en trekt. Waarom het gaat, waarom deze brief
wisseling tot stand wordt gebracht, waarom deze uitwis
seling met het buitenland plaats vindt, velen weten het 
niet. 
Hoevelen zitten niet met de handen fn het haar als ze 
een buitenlandse brief moeten beantwoorden? Zij voelen 
niet wat ze schrijven en waarover. Gevolg een babbeltje 
over kantoor of school, dansavond, baljurken, balschoen
tjes tot zelfs lippe-stift toe. 
Uit dit alles blijkt, dat de leden niet doordrongen zijn 
van het grote ideaal, dat door Peek Boomsma in zijn 
artikel (maandblad No. 1, pag. 10) even wordt aange
roerd, dat wij ons dienen te stellen. Neen Peek, dit is 
niet iets bijkomstigs, dit moet één van de pijlers zijn, 
waarop .,Jeugdverkeer" rust: het bevorderen van de 
wereldvrede. 
Het corresponderen en reizen zijn de middelen. Daarom 
moet de ideologie duidelijker en beter gefundeerd 
worden. 
Wanneer wij iets willen bijdragen tot het bevorderen 
van de wereldvrede, dan behoren we de oorzaken van 
de wereldoorlogen te bespreken en wat er moet ge. 
beuren om deze oorzaken weg te nemen. 
Dan zullen mis.•chien problemen als kapitalisme en dic
tatuur naar voren komen. Ik vind het niet erg. Doch 
daar staat: De Vereniging verleent geen bemiddeling voor 
godsdienstige en politieke propaganda. Dus Neutraliteit. 
Neutraliteit is een woord dat mij tegen de borst stuit. 
Neutraliteit bestaat niet. Wij zijn voor of tegen iets, of 
wij zijn een mens zonder principes. 
Wat mensen zonder principes zijn hebben we de laatste 
jaren aan den lijve ondervonden. Het is toch niet ons 
doel om juist deze minderwaardige) eigenschappen aan 
te kweken. Maar juist om ondanks verschil van inzicht 
toch achting voor elkaar te hebben. Eerbied voor de 

menselijke per.qoonlijkheid. Ware het contact tussen 
Nederland en Indonesië beter geweest, wat een onheil 
had kunnen worden voorkomen! 
Waarom is er nu geen beter contact met Suriname? 
Moeten wij straks hier hetzelfde beleven? De voor
tekenen zijn er. 
Een grootse en schone taak voor .,Jeugdverkeer". Hoe 
staat het met de Duitse jeugd? Is .,Jeugdverkeer" zo 
neutraal, dat ze pogingen in het werk stelt om dit con
tact te herstellen? De problemen liggen voor het grijpen. 
We moeten niet als een kat om de hete brij heendraaien 
wiJ .,Jeugdverkeer" zijn taak verstaan. 
Dit zijn zo enkeJ.e van de vele gedachten, die bij mij om
trent .,Jeugdverkeer" opwellen. Ik hoop, dat .,Jeugd
verkeer'' zal in71en, dat wat ik in grove en onvolledige 
trekken geschetst heb, de weg is die wij moeten inslaan. 
Dat "Jeugdverkeer" dan zal groeien en bloeien en geen 
amusementsvereniging zal blijken te zijn, daarvan ben 
ik stellig overtuigd, 
Mocht "Jeugdverkeer" blijven zoals het is, dan zal het 
blijven· een correspondentie- en reisbureau zonder meer. 
waarvan de jeugd lid zal worden om op een goedkope 
wijze buitenlandse reizen te kunnen ' maken, zonder meer. 
Op het Najaarscongres zongen wij: 

De volkeren der aarde zij wachten op ons, 
Tot wij elkander weer vinden: 
Tot klokken des vredes overal 
Weerklinken met alle winden. 
Vergeten wij dan alle haat en nijd! 
Komt. leggen wij samen de handen. 
En laten wij werken met vreugde en kracht 
Voor vrede in alle landen! ! 

Moge ook .,Jeugdverkeer" deze woorden begrijpen. Laten 
wij ons bezinnen en dan aan de slag. 

Assen. Herman R 

In antwoord op het artikel .,De radio spint een web" 
van den heer P. Beishuizen in het Nov.-Dec. nummer, 
breng ik het volgende onder Uw aandacht: 
De UNESCO (Organisatie der Verenigde Naties voor 
Onderwijs, Wetenschap en Cultuur) heeft tijdens haar 
laatste conferentie te Parijs - vooral op aandringen van 
de Verenigde Staten - plannen gemaakt, om"zj(lh via 
nationale radio-organisaties in de aether te doèn horen; 
ziJ zal ook studies ondernemen over de mogelijkheden 
van een wereld-radio-netwerk. door UNESCO en Ver
enigde Naties samen te verzorgen. 
Wanneer deze plannen worden uitgevoerd, zal het be
zwaar van den heer Beishuizen opgeheven worden. dat 
alleen een wankP.lende geest der Verenigde Naties achter 
de radio-ptannen zou staan. Krachten van de UNESCO, 
'derhalve deskundigen op paedagogisch gebied, vertegen
woordigen heus geen gebrekkige geest. Zij zullen de 
radio kunnen gebruiken om bij hun. gehoor een wer-
kelijk internation>.~le gezindheid aan te kweken. _,..,, 

Jkvr. Dr. E. de Marees van Swinderèn. ~ -
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•• NEDERLAND· 
DELG IE 

Dat de betrekkingen tussen beide landen op steeds 
nauwere samenwerking zijn gericht, vooral op economisch 
en cultureel gebied, kun je dagelijks door courant en 
radio vernemen. Om blijvend te kunnen samenwerken 
moet men elkaRr echter goed leren kennen en ver
trouwen. Wat vriendschap betreft, d~ sluiten jonge 
mensen gemakkelijker dan oudere, want in je jeugd ben 
je Bijzonder gevoelig voor genegenheid en wederzijds 
begrip. Oudere mensen hebben gewoonlijk reeds een 
eigen gezin, collega's en vrienden van vroeger en vol
doende gelegenheid om hun gedachten en gevoelens uit 
te spreken. 
Voor ons, die enigszins "Voorziening" spelen, door dui
zenden jongen~ en· meisjes naar eigen inzicht met onbe-. 
kenden aan te sluiten, is het een grote voldoening te 
vernemen, dat wij twee mensen hebben verbonden, die 
onda!)ks vene afstand· sympathie voor elkander gevoelen 
en weten te begrijpen, als zagen zij elkaar elke dag. 
Met bijzondere zorg worden penvrienden uitgezocht uit 
landen, die niet zo ver verwijderd zijn als bijv. Zuid
Afrika of Nieuw-Zeeland, waar de kans klein is, dat 
zij elkaar persoonlijk ontmoeten. 
Het ligt voor de hand, <lat wij in de eerste plaats corres
pondentie en uitwisseling met die landen propageren, die 
het gemakkelijkst te bereiken en voor nauwe samen
werking van het grootste belang zi.in. Wij zijn het er 
zeker allemaal over eens, dat België in dit opzicht op 
de eerste plaats staat. 
VeFleden jaar hebben wij. wat België betreft. meer 
ondergronds voorbereid dan boven!ionds gepresteerd. 
Aan beide zijden was men niet in staat de stroom van 
aanvragen te verwerken. Dit jaar echter zal de zomer
vacantie ons ni»t meer onvoldoende voorbereid over
vallen. Zowel Leiden als Brussel roepen luid: "Klaar en 
vooruif'! · 

Het Belgische Bureau onder de energieke en ervaren 
leid!?g van Prof .. Dr. F. Closset, die in December op de 
Pan]se Conferentie tot President van F.I.O.C.E.S. werd 
benoemd, verwacht, dat wij voor eind Februari het 
grootste aantal correspondentie-aanvrager naar Brussel 
hebben gezonden en vóór April ook ndg het gros der 
aanvragen voor uitwisseling. 
Aan deze wens moeten wij tegemoet komen te meer 
daar onze Belgische medewerkers zich met 'het mini
tieuze en tijdrovende werk van het aansluiten willen be
lasten. Hiervoor zijn wij hen van harte dankbaar. 
Vooral voor de uitwisseling is het van groot belang dat 
de bet~?kkenen tijdig in verbinding worden gebr~cht, 
opdat ZlJ elkaar kunnen schrijven, kennis maken, plannen 
beramen etc. ~ 

De reis naar België is goedkoop, vergeleken met die naar 
andll!i.t.' . landen. Taalmoeilijkheden zijn er niet, want 
Vl<Umngen en Nederlanders verstaan elkaar en de 
Waalse gasten zullen hier Nederlands leren spreken en 
omgekeerd de Nederlanders daar Frans 
C!nze jongens en meisjes keerden verleden jaar enthou
Siast terug van hun verblijf in het gastvrije België. 
Met of zonder onze medewerking wisselden tal van cor
re~pondenten zich ">.:elf" uit. als beloning voor hun 
vriendschappelijke briefwisseling. 

Wij verwac;ht~n n•1 een_ st~oom van aanvragen voor cor
respondentie en voor uitWisseling van scholen en indivi
duele leden. 
Wij zullen deze stroom verder leiden naar het Zuiden, 
ll>v<tdr vrienden op hen wachten. 

· 4 Internationaal Jeuqdverkur 

Elue&w.-iueeituf 
OVERZICHT 
Het aanvragen van correspondentie-adressen is thans 
mogelijk voor de volgende landen (m = masculin, man
nelijk, f = féminin, vrouwelijk) 

LAND, MOGELIJK~VOOR, 1 TAAL EN 
I 

BIJZONDER 
HEDEN, 

Amerika (U.S.A) m enÏ ·vanaf 10 jr. Engels (doorzending) 
Australlë m en I van 14-17 jr. Epgels, Frans of Duits 

enkele ouderen 
België m en I van 12-20 jr. Frans en Ned. 

Denemarken 
(doorzending) 

men I van 14-20 jr. Engels, Duits 
Duitsland m en I van 16-30 jr. Duits 
Engeland m en f van 10-17 jr. Engels (ouderen doorz. 
Finland m en I van 14 - 25 jr. Duits, soms Engels 

Frankrijk 
(ouderen doorz.) 

men I van 10-19 jr. Frans (doorzending) 
(géén corr. mixte) 

Itallë m en I van 15-20 jr. Duits, Frans en: Itallaans 

Marokko 
(doorzending) 

m en I van 13-18 jr. Frans (doorzending) 
Nieuw-Zeeland I van 13- 30 jr. Engels 

m van ·13-20 jr. \ 
Ph!llppljnen I van 15- 30 jr. en Engels (meest R.K.) 

m van 16 - 36 Jr. 
Schotland men I van 12-16 jr. Engels 
Zuid-Afrika m en I van 10-25 jr. Nederlands 
Zuld-Amerika m van 15-17 jr. Engels, Spaans 
Zwitserland Voorlopig_ niet mogelljkl 

Aansluiting is alleen mogelijk met landen, die voorkomen 
op bovenstaande lijst. Met niet genoemde landen hebben 
':'ij nog geen contact. 

Doorzending. 

Onder "doorzending'' verstaan wij, dat wij Uw naam op
geven aan een bureau in het buitenland, dat voor aan
sluiting 2)0rgt. Zo spoedig mogelijk geeft het betrokken 
buitenlands bureau Uw adres doo,r aan een jongen of 
meiSJe, die het beste met Uw wensen overeenkomt en "'
deze jonge buitenlander is dan degene, die de eerste (""" 7 
brief schrijft. Ho6'wel de buitenlandse bureaux 2)0 vlug 
mogelijk de Netlerl. aanvragen uitdelen, zijn hier toch 
soms enkele m<~anden mee gemoeid. 
Vergeet niet, dat, als U rechtstreeks van ons een adres 
krijgt, de jonge buitenlander ook soms maanden heeft 
~oeten wachten, voor wij een correspondent(e) vonden, 
die goed paste! 
Een beetje geduld is dus noodig! 

Zuid-Afrika. 

Het_kan soms ma11nden duren voor er een antwoord op 
Uw brieCkomt uit dit land, daar slechts 2 boten per 
maand de post vervoeren en deze soms zeer afgelegen 
plaatsen in de "binnenlanden" moet bereiken. 
Hebt dus geduld! (Vervolg op pag. 5) 

(Vervolg briefwisseling) 

Vergeet daarbij niet dat, hoewel U Uw brief per lucht
post verzendt, de buitenlander meestal per zeepost terug
schrijft. 

Conespondenten! Schrijft Uw naam en adres duidelijk, 
liefst met blokletters, vooral aan de buitenlandse pen
friend, -voor wie h6't ontcijferen van Nederlandse namen 
een nog veel groter probleem is dan soms voor ons. 

Schoolvertegenwoordigers(sters). 

Wij ontvingen van een aardrijkskunde-lerares van een 
Junior High School uit Amerika een verzoek om te 
worden aangesloten met een lerares (leraar) uit Neder
land, die tevens haar leerlingen (leeftijd 12 à 13 jaar) 
met Nederlandse leerlingen wil aansluiten. 
Is er onder on:z;e sphoolvertegenwoordigers(sters) ook 
iemand, die hiervoor interesse heeft? De brief van boven
genoemde lerares, alsmede de brieven van haar leer
lingen zijn reeds in ons bezit. 
Nadere inlichtingen bij het C.B. 

Verder zijn wij in het bezit van een groot aantal adressen 
van meisjes uit Engeland (15 à 16 jaar); 
uit Australië (15 à 16 jaar) en ook wat jonge11:s, en 
uit Nieuw-Zeeland (15 à 16 jaar, alleen meisjes.) 
Maakt U hiervoor onder Uw leerlingen propaganda? 

Ook ontvingen wij van een lerares uit Harmattan Alberta, 
Canada, een lijst met 9 namen van leerlingen (leeftijd 
10-14 jaar), die graag met Holland zouden willen cor
responderen. 
Ook zijzelf zou graag met een lerares(leraar) uit Hol
land corresponderen. Zij is getrouwd en heeft 2 kin
deren (leeftijd 15 en 13 jaar). Wegens een groot tekort 
aan leerkrachten in Canada heeft zij haar oude beroep 
weer opgenomen. 

p. T. T. JJ ~D lJ IRJ\LIAIA IL 
WERELD LUCHTPOSTVERKEER. 

Met ingang van 1 Januari 1947 zijn de luchtrechten naar 
alle bestemmingEm in Noord-, Midden- en Zuid-Amerika 
met ongeveer 50 % verlaagd. 
Dit betekent niet, dat de gewone porti naar deze 
landen veranderd zijn. De op de postkantoren aange
voerde luchtpostcorrespondentie blijkt dikwijls te laag 
gefrankeerd, doordat de afzenders ten onrechte menen, 
dat te term "luchtrecht" zowel het ge;vone port als het 
extra recht voor vervoer door de lucnt omvat. 
Stukken waarvoor luchtrecht is. verschuldigd, moeten 
zijn voo~zien van het opschrift "Per luchtpost" of "Par 
Avion" liefst omlijnd met gekleurd potlood. Nog beter 
is het 'gebruik van een dergelijk etiket, dat aan alle 
postkantoren gratis verkrijgbaar is. 
Op luchtpostcorrespondentie met buiten-Europese be
stemming behoort het gewicht nauwkeurig te worden 
vermeld. 
Waardezendingen kunnen voorlopig niet per vliegtuig 
worden verzonden. 
De verzending van brieven en briefkaarten met Europese 
bestemming (met uitzondering van Duitsland, Gibraltar, 
IJslanden Malta) geschiedt zondf!r heffing van luchtrecht. 

Een nieuwe frankeerzegel. 
Op de postinrichtingen is een frankeerzegel van 6 cent 

in het type Konijnenburg verkrijgbaar. De kleur van 
deze nieuwe zegel is roodbruin. 

Geen pakketten na~ Duitsland. 

In tegenstelling met een dezer dagen verspreid bericht 
wordt bekend gemaakt, dat vooralsnog geen pakketver
keer met Duitsland mogelijk is. 

Grenstarief voor corr.espondentie met Duitsland vervallen. 
Sinds 30 December j.l. is het ·verlaagde port voor brieven 
en briefkaarten in het grensverkeer met Duitsland ver
vallen. Voor deze stukken gelden nu dus dezelfde 
tarieven als voor correspondentie met het overige Duits
land. 

Pastverkeer met Japan hervat. 
Met ingang van 30 December is het briefpostverkeer met 
Japan, zij het op beperkte schaal, hervat: 
Uitsluitend niet geïllustreerde, niet aangetekende brief
kaarten voor de eilanden Honshu, Kyushu, Shikoku en 
Hokkaido zijn in dit verkeer toegelaten. De briefkaarten 
mogen slechts mededelingen van strikt persoonlijke aard 
bevatten. 

Postpakketten naru: Finland en Ruslllllld door de lucht. 
Postpakketten voor Finlan<l en het Europese gedeelte 
van de USSR met inbegrip van de randstaten, kunnen 
per vliegtuig ~orden verzonden. Het maximum gewicht 
voo1• Finland bedraagt 10 kg, voor de USSR 5 kg. 

(Officieel P.T.T.-nieuws.) 

Voorlopig Programma 
uitwisseling zomer 194 7 
België. 
Deze zomer zal er op grote schaal uitwisseling · worden 
·bemiddeld met België. De kosten voor deze reizen zijn 
zeer laag en na enig sparen binnen het ~ereik van een 
ieder (± f 20.- retour IIIe klasse D-trem Amsterdam
Brussel). 
1. Individuele uitwisseling (Ïlldien men geen pen-friend 

heeft in België zorgen wij voor een passende aan
sluiting). 

2. Leeftijd: 15 tot ± 25 jaar. 
3. Reis: 

a. zonder ge)eide; 
b. met geleiél.e in groepsverband van Amsterdam tot 

Brussel V .v .; 
14 Juli en 4 Augustus na'ar Brussel; 
15 Juli en 5 Augustus naar Amsterdam (wijzi-
gingen voorbehouden). . 

4. Duur van het verblijf: bij voorkeur romstens 3 weken. 
5. Pas: zie onder "Algemeen". Alleen voor Nederla!nders 

geen visum r>odig. 
6. Zakgeld: zie onder "Algemeen". Belgen mogen geld 

meenemen naar Holland. 

Zwitse1·Iand. 
Wij menen er goed aan te doen er op t: W:ijze~, dat de 
Nederlandse belangstelling voor de wtwisselmg met 
Zwitserland die der Zwitsers in belangrijke mate ovel:
treft. Men houde hier rekening mede. 
1. :individuele uitwisseling: 

a. bezoek aan pen-friend; 
b. indien men geen Zwitserse pen-friend heeft, zor

gen wij, voor zover voorradig, voor een passende 
aansluiting. 
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2. Leeftijd: 1S-25 jaar. 
3. Reis: 

a. zonder geleide. 
b. met geleide in groepsverband. Data worden vast

gesteld aan de hang van de binnenkomende aan
vragen. 

4. Duur van het verblijf: bij voorkeur minstens 3 weken. 
5. Pas: zie onder "Algemeen". 

Visa worden alleen voor groepsreizen door ons aan
gevraagd. (Zie ook "Algemeen".) 

Voorrang. 
Zij, die in 1946 voor Zwitserland teleurgesteld werden. 
ontvangen zonder nadere aanvrage de benodigde vragen
lijsten (voorzien van ,.voorrang'') en genieten voor dit 
jaar voorrang. wrumeer deze lijsten etc. volledig inge
vuld vóór 24 F~bruari a.s. in ons bezit zijn. 

Engeland. 
Uitsluitend voor bezoek aan pen-friends. van wie men 
een uitnodiging heeft ontvangen. Er zal groepsgewijs met 
geleide worden gereisd, zodat er reductie kan worden 
verkreg"en op de vervoerskosten. 
Naar Londen op: Maandag 21 Juli en Maandag 11 Aug. 
Van Londen op: Dinsdag 22 Juli en Dinsdag 12 Aug. 

Wijzigingen voorbehouden 
Wanneer het visum voor Engeland zal worden afgeschaft 
is ons nog niet hekend. Het is mogelijk om via ons nadere 
inlichtingen en referenties van de Engelse familie te 
weten te komen. 

ALGEMEEN 
1. Indien men uitgewisseld wenst te worden (zomer 

1947) vult men het desbetreffende gedeelte van de 
bij dit maandblad ingesloten bijlage in. onder ver
melding van het desbetreffende land. (Géén bemid
delingsgeld bijsluiten). 

2. Bemiddelingskasten bedragen: 
Voor België .f 5.-; _ 
Voor de overige landen .f 7.50. (Opsturen bij het in
zenden der ingevulde vragenlijsten.) 

3. Inscbrijfdata: 
Voor de Paasreis naar Engeland uiterlijk 1 Maart 1947; 
Voorrang Zwitserland uiterlijk 24 Februari 1947; 
Andere landen uiterlijk 25 Maart 1947. 

4. De tot op hP-den ontvangen brieven over inlichtingen 
betreffende de uitwisseling. worden als "behandeld" 
beschouwd, daar de mededelingen in dit maandblad 
hierin voorzien. 

5. Zakgeld: In hoeverre het mogelijk zal zijn, door onze 
bemiddeling in het buitenland zakgeld te verkrijgen, 
is momenteel niet te zeggen. Zij. die naar het buiten
land gaan, kunnen bij de Nederlandse Bank m 
Den Haag een verzoek om deviezen indienen. Of dit 
verzoek ingewilligd zal worden, kunnen wij niet met 
zekerheid zeggen. 

6. Pas: Deze dient men persoonlijk aan te vragen bij 
de Gem. Secretarie ter plaatse. 

7. Visum: Voor de groepsreizen, wordt dit door ons aan
gevraagd. ReiBt men individueel, dan kan men tegen 
overlegging van een geldig paspoort en een officiele 
uitnodiging uit het desbetreffende land, een visum 
aanvragen bij de consulaten. 
Visumkosten: Zwitserland f 3.- en Engeland f 8.60. 

6 Internationaal Jeuca.dv&rkeer 

Behalve het voorlopig programma hebben wij nog andere 
pijlen op onze boog. Deze .J?lannen zijn echter nog niet 
volledig tritgewerkt, daar WIJ grotendeels afhankelijk zijn 
van onze buitenlandse medewerkers. Zodra wij van hen 
de benodigde details ontvangen hebben, zullen wij hier
over in het volgend nummer berichten. 
Dit geldt o.a. vonr het uitzenden van schoolgroepen naar 
Engeland, Denemarken en Zweden en eventuele indivi
duele uitwisseling naar de twee laatstgenoemde landen. 
Voorts een groepsreis naar het Zwitserse Jugendheim 
"Rotschuo" en naar Frankrijk. 

Met Pasen naar Engeland 
Bezoek aan pen-friends. 
Voor hen, die een uJ.tnodiging van een Engelse pen-friend 
hebben, willen wij met Pasen een groep (met geleide tot 
Londen) samen stellen. 
Het groepsgewijs reizen heeft het voordeel,' dat er 
reductie verleend wordt op de reiskosten. 
Vertrek : 2 April. 
'l'erugreis: 14 April 
Kosten: ± f 87.50. 

Dit zijn dP. kosten voor de reis van Hoek van 
Holland-I.nnden v.v. alsmede voor de kosten voor 
bemiddeling, geleide en visum (tenzij dit van over
heidswege wordt ingetrokken). Dit bedrag wordt 
verhoogd met de reiskosten van Londen tot de 
plaats van bestemming, welke zeer verschillend 
kunnen zijn. 
Men zorgt zelf voor spoorbiljet van zijn woonplaats 
tot Hoek van Holland. 

Vraag toezending formulier E 9. In de linkerbovenhoek 
van de enveloppe vermelden "Paasreis Engeland". In
schrijving sluit 1 Maart a.s. 
Wenst men over nadere inlichtingen en referenties van 
de Engelse familie te beschikken, dan gelieve men tevens 
een formulier E 8 aan te vragen. 

Wat doen wu voor onze leden en 
buitenlandse gasten in Nederland ? 
Gedurende de maanden Juni, Juli en Augustus heeft 
onze Vereniging de beschikking over een internationaal 
Jeugdhotel te Noordwijk aan Zee, gelegen in de onmid
dellijke nabijheid van de zee, in een prachtige omgeving 
en met een goede verbinding naar Den Haag, Leiden en 
Haarlem. 
Wij wekken onze leden, die deze zomer niet in de ge
legenheid zijn om naar het buitenland te gaan op, hier 
hun vacantie door te brengen, daar zij dan toch in de 
gelegenheid worden gesteld met buitenlanders. in con
tact te komen. 
Zij, die deze zomer een buitenlandse gast ontvangen, 
zijn met hun gast van .harte welkom. • 

. Door ons worden groepen verwacht uit: België, Zwit
serland, Engeland, Denemarken en Zweden. 
Leiding is aanwezig. Overleg nu reeds met je pen-friend. 
Aanmeldingen aan het C.B. onder vermelding van 
"Noordwijk" in de linkerbovenhoek van de enveloppe. 
Kosten bedragen f 35.- per y.reek, f 65.- voor 14 dagen. 

Binnenlandse kampen. 
Het ligt in onze bedl)eling om met Pasen en Pinksteren 
en gecfurende de zomervacantie gewestelijke kampen te 
organiseren. Nadere gegevens zullen in ons volgend num
mer worden gepubliceerd. 

_.__I ___.___ttke 03rie{ 
kan een bouwsteen zijn _ __.___......__ 
Iemand heeft eens gezegd, dat de loop der wereldgeschiedenis in Je 
eerste plaats bepaald is door daden, waar in het publiek niet over ge
sproken is. Die uitspraal< bevat een diepe waarheid. Op de ontwikke
ling der grote gebeurtenissen werkten veel krachten in, die zelden 
werden genoemd. Zij werken Qok vandaag aan de dag. 
Wie dit met me eens is, is het ook met mij eens, dat Internationaal 
Jeugdverkeer een belangrijke vereni-ging is. Zie je het verband tussen 
die twee niet dad·elijk? Hier is het weggetje, dat ik tippelde om tot 
deze conclusie betreffende Jeugelverkeer te komen. 
Tot de luachten, die de ontwikkeling der geschiedenis beïnvloeden, 
behoort de brief. Niet alleen de brief. die per diplomatieke post ver
zonden wordt. Die natuurlij'k ook, maar niet alleen. Honderdduizenden 
&.ndere brieven spelen hun rolletje in het grote wereldgebeuren. Door 
een boodschap die ze doorgeven, een indruk die ze brengen, een uiteen-

r.::::,_ :zetting die ze bieden, vaak door een eenvoudige opmerking die erin 
11

• wordt gemaakt. Meest door het klimaat van de brief. 
De leden van Jeugdverkeer hebben het voorrecht om met buitenlanders 
in contact te staan. Ze kunnen door hun brieven buitenlanders be-

~ invloeden. En daaN:I.oor gebeurtenissen. Bovendien komt er steeds breder 
<>pening voor reizen naar vreemde landen. Bij een bezoek aan buiten
landers kunnen ze ook door het ·gesproken woord mensen en daardQor 
gebeurtenissen beïnvloeden. Omdat Jeugdverkeer vele buitenlanders en 
daardoor vele gebeurtenissen ·kan beïnvloeden, vind ik het een belang
rij'ke vereniging. 
Veel kansen hebben, betekent een stevige verantwoordelijkheid dragen. 
Jeugdverkeer heeft een stevige verantwoordelijkheid. En omdat de ver
eniging die heeft, heeft ieder lid die, want de leden maken de vereniging. 
Wie zijn (haar) verantwoordelijl<heid beseft, begrijpt, dat het niet 
helemaal goed is, als hij (zij) maar raak brieven naar buitenlandse 
vrienden schrijft. Hij (zij) let erop, wat er in de brief komt. Hij (zij) 
vraagt zich af. of de inhoud begrepen zal worden door de vriend aan 
de andere kant. Hij tzij) zorgt ervoor het eigen volk hoog te houden. 
Bedelt bijvoorbeeld nooit, ook niet in bedekte termen. Hij (zij) spuit 
nooit haat- en wraakgedachten over (bijv. aan het adres van de Duit
sers of de Japanners) . Hij (zij}' schrijft geen slechte dingen. Wie zijn 

c-t.(haar) verantwoordelijkheid beseft, pmbeert van el-ke brief een bouw-
• steen voor een betere wereld te maken. 

Dat betekent niet, dat je brieven preekjes over de UNO en politieke 
toestanden moeten 'worden. Helemaal niet. Dat betel<ent, dat iedere 

,. rief een sfeer moet ad.emen, die genezend inwerkt op de vergiftigde 
;; atmosfeer in de wereld. Iedere brief, die een zuivere sfeer ademt, is 

een bouwsteen voor een gelukkiger samenleving. Om die kleine mooie 
daden zit de wereld letterlijk verlegen. Komen er genoeg, dan zal er 
een dam ontstaan, die de vloed van destructiekrachten tegenhoudt. 
Laten de ·onze niet Qntbreken. 

Thijs Booij. 

Geef ons namen en adressen op van vrienden en bekenden, 
die belangstelling hebben voor ons werk. Zij worden doàr 
ons uitvoerig ingelicht. 

BIJZONDERE 

BRIEFWISSELING 
Van een zekere Wiebly uit 
Canada ·ontvingen wij een verzoek 
om een correspondent. Hij schrijft: 
"I am a naturalist and am mal<ing 
"a collection of bird eggs, bird 
"skins etc. and desire to get in 
"touch with other collectors and 
"will exchange specimens of the 
"above from Canada. -
"I only correspond in English." 

Nadere inlichtingen bij het C.B. 

Bijzondere 
Uitwisseling 

Uitwisseling Zwitserland 

Een 19-jarig meisje uit Luzem, 
dochter van een architect, wil vanaf 
begin Mei tot eind Juli uitwisselen 
met een jonge Nederlander(se), 

· gelijktijdig uf na elkaar, dit naar 
wens van de Nederlandse familie. 
Dit meisje wil graag in een Protes
tants gezin opgenomen worden. 

Uitwisseling België 

Een Belgisch meisje uit Ostende 
wil voor en•kele maanden uitgewis
seld worden met een Nederlands 
meisje (katholiek) om de Nederland
se taal te Ieren. Liefst zo spoedig 
mogelijk] 
Leeftijd: bijna 19 jaar. 
Beroep van vader: Officier bij de 
Marine (administratie). 

Gezocht wordt een tehuis 
voor studenten of een adres 

van een familie 

Gezocht wordt een tehuis voor stu
denten of een adres van een familie 
voor een studente uit België, die 
g_durende de maand Maart in AM
STERDAM gaat ,.hospiteren" (Fo
netisch Laboratorium Mej. Kaiser) . 
Het meisje heeft van 1944-1945 in 
Ravensbmek gezeten. Inlichtingen 
bij het C .B. 
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IDVIIZ~~~L~UE~I~E 
I d ll · h I h · en dat wij vroeger in ons 

Onze vooroorlogse ·e en zu en ZIC nog we ermner ' d b I ll· b 
Maandblad een postze.gelrubriel< hadden, waarvoor leven ige he angste mg' e-
stond. Wij trachten deze rubriek nu, op bescheiden schahaL tbe . erofendn. . t 
Misschien weten niet allen, dat een postzegelruil met et mten an nog me 
wordt toegestaan, maar in eigen land kunnen wij onze gang gaand. bi b 
Nu U weer met zoveel landen correspondeert, zult U zeker over ou etten e
schikken en allicht ook meer dan één philatelistisch gefrankeerde brief ontvangen, 

waarvan U de zegels voor ruil lmnt gebruiken. . b·· d 
Wat het Centraal bureau betreft. dit ontvangt weliswaar haast nomt IJZOn ere 
zegels. maar wel een groot aantal uit landen, met welke niet iedereen correspo~~ 
deert, bijv. de Philippijnen, Nieuw-Zeeland, Zuid-A~rika e.a. Ook··khebbenl WdiJ 
van vroeger nog een partij oudere zegels o.a. van Durtsland, FranlmJ • Rus an • 

Letland, Nederland enz. enz. · I . 
Onze- postzegelruil is voorlopig voor beginnelingen bestemd. Postzege s, d_Ie tegen 
fantastische waarden op de verkopingen aan bod Immen, verdwalen met naar 

ons bureau. d 
Toch zijn wij op een correcte verloop van de ruil gesteld en herhalen aarom onze 

Hoegere bepalingen: 
1. Stel een lijstje samen waarop ,...... volgens landen ,...... het aantal zegels is ver-

meld, dat U ·kunt aanbieden. 
2. Alleen volkomen gave zegels worden aangenomen; er mag dus geen karteitje 

ontbreken, kleuren en papier (ook de onderkant) mogen niet beschadigd of ge
perforeerd zijn. 

5. De waarde der betere zegels wordt bepaald volgens de katalogus van Yvert 
& T e!Iier 1946. De gewone · of nieuwe zegels van onbekende waarde worden 
eenvoudig volgens het aantal geruild. Gewone zegels worden tegen gewone 
geruild, bijzondere tegen bijzondere. 

4· Zegels. waarvan wij zelf ruim zijn voorzien, zullen wij terug moeten sturen. 
5· Wij berichten geregetd over de postzegelruiL 
6. Wij ruilen ten hoogste 300 zegels tegelijk. 
7· Zet op de enveloppe links boven: "1>ostzegelruil". 

Andere correspondentie dan over postzegels mag niet bijgesloten worden. 
Vermeld op Uw inzendingen duidelijk naam, adr.es, lidmaatschapsnummer. 

Qroepssecretariaten 

Lel~(st)ers 
Jeugdreizen 

Voor de leiding van onze 
jeugdreizen zullen wij de 
beschikking moeten heb
ben over een aantal er
varen en betrouwbare 
leiders. Zij, die hiervoor 
in aanmerking wensen te 
komen, kunnen zich wen
den tot ons bureau, 
Rapenburg 45, Leiden, 
waarop aan hen uitvoe
rige lijsten ter invulling 
worden toegezonden. Over 
aanstelling tot leider be
slist de leiderscommissie. 

Wie weet .. ? 
een goede naam voor het ~ 
"home", waarover wij 
deze zomer de beschik-
king hebben in Noord- f1 
wijk? 

14 dagen gratis verblijf 
is de beloning, die de 
hotelhouder ter beschik
king stelt voor een frisse. 
originele Hollandse naam. 
Inzending tot 1 Maart 
aan het Centraal Bureau. 

Alkmaar: Mej. I. Minderhoud, Corfstraat 14· 
Amsterdam: P. Lootsma, Archimedesplantsoen 18. 
Arnhem: Mej. M . van Gelder, van Eekstraat 5-
Betuwe: J. A. Gloudemans, Langendijk 54, Gorin-

chem. 
Boskoop: Mej. W. van Soest, Nieuwstraat 93· 
Deventer: B. Meulenbrugge, Boxbergerweg 92. 
Drachten: Mej. Th. Foll<ertsma, H.B.S.straat 5. 
Gooi: L. Rebel. Havenstraat 42, Bussum. 
's-Gravenhage: Mej. B. Holm, Loosduinseweg 997· 
Groningen: Mej. G. Kleefman, Molukkenstraat 1 1a. 
Leiden: Mej. A. van Welzen, Jan Lievenstraat 24· 
Leeuwarden: A . Wijnstra, W. Ladewijkstraat 45· 
Rotterdam: Mej. C. Tromp, Statenweg 113. 
Schiedam: H. Keiler, Lange Haven 97· 

Het Landelijk Comité voor Wereldvriend

schapsfeesten geeft een keurige, in koperdiep- ~ 
druk, uitgevoerde kalender uit, met foto's van 

Utrecht: G. Schinkel, Sonoystraat 1. 

Westerkwarlier: G. Wegter, Westergast A 431, 
Zuidhorn. 

Zaanstreek: R. Heere, Langestraat 21, Zaandam. 
Zwolle: Mej. H. J. M. Mulder, Jan v. Riebeekstr. 55· 
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door de oorlog verloren gegane monumenten 

e.a., voorzien van een uitvoerige teht in het 

Engels en Nederlands. Voor de p~ijs van 

f 2.- ontvangt men de kalender franco thuis 

of wordt zonder verhoging rechtstreeks aan je 

buitenlandse pen-friend gezonden. In het laat-

ste geval moet de naam en het adres, zowel 

van afzender als betrol~kene duidelijk vermeld 

worden. Bestellingen aan het Secretariaat: 

Paleisstraat 1, Den Haag. 

RAPENBURG ltS 
Mededelingen 
van het Centraal Bureau 

Op de laatstgehouden ledenvergadering d.d. 21 Decem
ber iD besloten: 
dat het lidmaatschap met ingang van 1 Januari 1947 
voortaan recht geeft op 2 gratis adressen (voorheen was 
dit 3); 
dat meerdere adressen, voor zover voorradig, verkrijgbaar 
zijn à f 0.40 (voorheen f 0.25); 
dat de Algemene Jaarvergadering 1947 gehouden zal 
worden in Utrecht op 20 en 21 December a.s. 

Koninklijke goedkeurin"g. 
Op 6 Januari 1947 is op onze gewijzigde Statuten, 
vastgesteld op de buitengewone algemene ledenvergade
ring van 21 September 1946, Koninklijke goedkeuring 
verkregen. 

Statuten en Huishoudelijk Reglement. 
Deze zijn thans in druk. 
Men gelieve bestellingen (à f 0.25) te richten aan het 

1~ Centraal Bureau. 

· - Klachten. 

Indien men na ongeveer 3 maanden geen antwoord ont-

•

vangt op brieven van pen-friends, waarvan wij het adres 
hebben verstrekt, dan gelieve men ons hierover te be
richten. Wij behandelen dit direct! 
Bewijs van lidmaatschap. 

Indien men 1 maand na betaling van de contributie nog 
geen bewijs van lidmaatschap (dat tevens de kwitantie 
is voor betaling) ontvangen heeft, dan verzoeken wij 
hiervan bericht. 

Verslag Algemene Ledenvergadering. 
Dit verschijnt in het volgende nummer. 

Postzegel voor antwoord. 

Wij maken er onze leden op attent, dat men een post
zegel voor antwoord gelieve in te sluiten, indien men 
antwoord verwacht. 
Ontevreden·? 

Wij verzoeken hen, die een adres uit het buitenland 
hebben ontvangen dat hun niet past, dit aan ons door 
te sturen, met een nadere verklaring. 

1
- IIIIIIIIIIIIIIJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJIIIIIIIIIIIIIIIIJIIIIIIIIIIIIIJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJIJIIIIIIIIII:l! 

I ~ Wij wensen alle leden - zij het dan ook i 

~ 
• wat laat - een voorspoedig 1947. Hen, die i 

... ons hun beste wensen deden toekomen, 1!! 

zeggen wij daarvoor hartelijk dank. Wij 

spreken met hen - de verwachting uit• 

dat Jeugdverkeer in dit jaar tot grote bloei 

mag komen en rekenen daarbij op aller 

-==_! medewerking. 
Het Hoofdbestuur 

= -ïuruuuuuumm•mumurumnumuuuruuuuumuumummuuummmuuuuuii 

Vormingscentrum-•• De Vonk ... Noordwijkerhout 

De leiding van "De Vonk" verzoekt ons het 
navolgende onder de aandacht te brengen van 
belangstellenden: 

15-16 Februari: Volksdans en -zang voor jon
geren boven de 17 jaar, o.l.v. 
Mej. M. Veldhuyzen en Dhr. 
H. v. d. Wateren. 
Kosten f 4 ......... 

22..-23 Februari: Ontmoetingsweekend tussen 
uit Indonesië gerepatrieerde 
en· Nederlandse jongeren. 
Kosten f 4 ......... 

Nadere inlichtingen en inschrijving bij .. De 
Vonk", Noordwijkerhout. 

In No. 3 van ons maandblad plaatsten wij raadsel No. 1. 
Wij ontvingen hierop onderstaand antwoord: 
Beste vrienden, 

Naar aanleiding van Uw .,raadsel" in het laatst versche
nen maandblad, heb ik er de volgende oplossing voor 
gevonden. 
Neem deze f 2.- eerst op als een tijdelijk ontvangst. 
Door het plaatsen van dit .,raadsel" in het maandblad, 
.zal .de betrokken persoon waarschijnlijk zijn eigen fout 
ontdekken en U daarvan bericht zenden. Mocht dit be
richt na een maand nog niet zijn binnengekomen, dan 
raad ik U aan dit bedrag als een definitieve ontvangst 
te boeken voor .,Groeiend Jeugdverkeer". 

l G. Wegter. 
Beloning: 1 zakagenda. 

BO€kB€SPR€kln(j 
DE JEUGD IN WEST-EUROPA. 

Voorposten, 

Wat zeggen wij, als wij onze gedachten eens laten gaan 
over verleden, heden en toekomst? Ja, denk er maar 
eens over na. Het hoeft niet lang te zijn. 
Onze ~rste uitlating is inuners bijna altijd: wat · een 
bende! Het beroPrde is, dat wij eigenlijk niet zo heel 
goed weten, hoe wij uit die bende moeten geraken. Als 
wij het op de keper beschouwen: weten wij eigenlijk wel 
wat wij willen? 
Ga dat ook maar eens rustig na. Je komt tot de ont
dekking, dat 't in je gedachtenwereld een even grote 
bende is .... 
Hoe dat komt? Wel voor een groot deel komt dat door 
leemten in om:e vorming, onze opleiding tot MENS. 
Volgens-ideeën VRn nog maar enkele jaren geleden, be
staan er maar twee soorten mensen, de eigenlijke mensen, 
de .,grote mensen" en de .,kinderen". Sommigen gingen 
zelfs zover om eraan te twijfelen, of kinderen wel men
sen zijn. Men vond kinderpsychologie enz. uit en maakte 
de afstand tussen mens en kind steeds groter. Zo werden 
wij ook bohandeld en opgeleid tot .,grote mensen" en 
niet tot MENSEN. (Dat sommigen van ons wèl mens ge
worden zijn., ofwel door persoonlijke kracht, ofwel door 
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een meer geslaagde vorming, is een belangrijk feit.) Uit 
deze leemten is een sfeer van machteloosheid gegroeid. 
Een machteloosheid die wij ook bij de zogenaamde 
"ouderen" constateren. En uit die machteloosheid bij 
beiden ontstond een sfeer van gedurige geprikkeldheid: 
het jongerenvraagstuk 

De auteur schildert die gesprekken ten voeten uit en 
wij krijgen, na het zien van enig onsamenhangend gepen
seel, het beeld van de West-Europese jeugd, zoals zij is. 
Ons zal het echter niet zozeer verwonderen, dat het zo 
akelig en zo hopeloos is .... dat weten wij allang: het 
is nu eenmaal een bende .... Wij dreigen echter bij de 
pakken te gaan neerzitten, wij, de jongens en meisjes 
van Internationaal Jeugverkeer, die eigenlijk het meest 
met de jongeren in andere landen in contact komen. Op 
ons rust wel een heel bijzondere verantwoordelijkheid. 
Wij zijn immers de vóórposten! Maar hoe kunnen wij 
iets doen? Wat moeten wij doen? Dàt zegt je Thijs Booy 
in: De Jeugd in West-Europa. Dàt zal voor jullie geheel 
nieuw zijn. Jullie gaan het beslist lezen. Het zal ons 
helpen, om in contact en in samenwerking met onze 
correspondentie-makkers in het buitenland, het onze bij 
te dragen tot het opruimen van de bende. Zo zullen 
wij misschien voor de toekomst de grote rampen, die 
ons nu pas overvielen, voorkomen. 

Zo stonden enkele millioenen jonge mensen er in 1940 
voor. Zó staan zij er eigenlijk nu nog voor, na vijf jaar 
terreur en twee jaar ontgoocheling. · 
Thijs Booy, een topfiguur in de jongerenwereld. geeft 
ons in zijn boek: "De Jeugd in West-Europa", (Uitgeverij 
Vrij-Nederland, Amsterdam, geb. f 2.50), een weergave 
van hetgeen er onder de jongeren leeft. De achtergrond 
van zijn geschrift wordt gevormd door talloze ge
sprekken met jonge en oude mensen van de meest uit
eenlopende religieuse, ideologische en politieke opvat
tingen. De gesprekken tussen die leidende jongeren ge
tuigen van een sterk pessimisme, van een zekere hope
loosheid zelfs. Tèch was steeds weer het slot: Wij zitten 
niet bij de pakken neer. Wij werken door. Nu niet meer 
alleen, maar samen! · Tilburg. 

PARIJS, 
December 1946 

In de tweede helft van December is 
er in Parijs een conferentie gehouden 
van alle Directeuren der nationale 
bureaux, die aangesloten zijn bij het 
bureau de la Correspondance S'colaire 
Internationale te Parijs, dat het we
reldcentrum is der j,eugdbrtiefwisse
ling. 
Jeugdverkeer was vanzelfsprekend 
present. De Directeur van ons bureau, 
de heer H. W. Pirang, heeft onze 
Vereniging en ons land daar ver
tegenwoordigd en was tevens "rap
porteur-général de la réunion". 
Op deze belangrijke conferentie waren 
de volgende landen verteeenwnorrliqd: 
Argentinië, België, Brazilië, Verenig
de Staten. Frankrijk. Groot-Brittannië, 
Italië, Zweden, Zwitserland. Roeme
nië. Hongarije, Polen, Tsjecho-Slo
wakije, Denemarken en Finland. 
Verder waren er vele officiele per
sonen aanwezig o.a. vertegenwoordi
gers van de UNESCO, het Franse 
Ministerie van Onderwijs en Culturele 
Attaché's van verschillende landen. 
Op deze conferentie heeft men zich 
bezig gehouden met het tot op heden 
verrichte werk. plannen voor de toe
komst beraamd, alsmede, op voorstel 
van Nederland, om de uitwisseling 
internationaal te organiseren. 
Derhalve heeft deze organisatie zich 
een nieuwe naam toegemeten, t.w. 
"Fédération Internationale des Orga
nisations des Correspondances et 
Echan~es Scolaires. 
Deze Federatie (F.I.O.C.E.S) zal als 
"vakorganisatie" voor de jeugdbrief
wisseling en uitwisseling in het ver
band der U.N.E.S.C.O. worden opge
nomen. 
Ruim 10 dagen is lïier hard gewerkt 
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in matig verwarmde vertrekken, maar 
veel tot stand gebracht. 
De heer Pirang is dan ook overver
moeid en met een flinke griep in Ne
derland teruggekomen. Zijn gezond
heid is er niet op vooruit gegaan, 
want hij is sindsdien ziek en zo
doende niet in staat om persoonlijk 
van zijn ervaringen en belevenissen 
te verhalen, en wij voor dit keer 
moeten volstaan met het bovenstaande. 
Wat in het vat zit verzuurt niet! 

Vrienden 
van 

Jeugdverkeer 
Temidden van de talloze papieren -
ondanks de grote papierschaarste -
gaan de gedachten van een "redac
teur" ongetwijfeld uit naar zijn familie 
van lezers en lezeressen. 
Een grote en onbekende schare rekent 
zich tot de onzen en wij prijzen ons 
gelukkig te weten, dat in alle oorden 
van Nederland ons blad wordt ge
lezen. 
Dat het blad gelezen wordt, bewijzen 
de vele regels, die gewijd zijn aan ons 
werk in de ruimste zin van het woord 
en aan het maandblad. 
Velen schrijven ons met lof over ons 
werk en eveneens over het blad. Wat 
ons steeds weer verwonderd is, de 
gerin~e critiek. 
Critiek is zo nuttig en kàn zeer leer
zaam zijn. Men schrijft over ons blad, 
- a propos, wa~rde briefschrijvers :._ 
dit is tot op zekere hoogte waar. 
Zolang wij jullie stem niet horen over 
wat jullie verwachten van· ons maand
blad, is er nog werk aan de winkel 

Ad. Knaapen. 

en hebben julliè een verzuim in te 
halen. 
Velen hebben het 'nog al eens over 
een verloren Ulll:tje, .dat benut moet 
worden. Niet met niks doen, maar me~ 
een commentaar opstellen (en óók op- . 
sturen). Je mening wordt gevraagd. 
Gooi de knuppel eens in het hoender;.-_ 
hok, zoals een lid dat doet in eer .....l 
uitvoerige brief, welke wij onder dè {" 
rubriek: "Onbewaakte Overweg" af
drukken. Daar heb je wat aan en 
een ieder kan er het zijne mee doen! 
Dat maakt Jeugdverkeer tot een waar
lijk levend lichaam. Immers: Een volk, 
dat leeft. bouwt aan zijn toekomst. 
Wij leven, willen bouwen aan een 
toekomst en laten daarom onze stem 
horen. 
Wij zijn benieuwd ..... . 

Jullie Redactie. 

Ontvangen: 
Thijs Booy, De Jeugd in West-Europa, 

deel I; uitgave "Vrij Nederland", 
Amsterdam. · gebonden f 2.50. 
Wij bevelen dit boek van ons 
Hoofdbestuurslid van harte a:ur-

(Red.) 

Overzicht van de 
Vrije Jeugdvorming 1946. rp 

Uitgave: Rijksuitgeverij, Den Haa~;;. 
Gebonden f 1.25. 

Documentatieblad 
"Vorming buiten Schoolverband". 

Speciaal nummer December 1946. 
Uitgave: Rijksuitgeverij, Den Haag. 
ab. p.j. f 5.-. 

< WERFT LEDEN > 
I . 

VAN JDIE ID.IEIDAfCl['J[JE 
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Verschijning maandblad 

Dit nummer van ons maandblad verschijnt 
eerst nu, aangezien wij genoodzaakt waren van 
drukker te veranderen. 

Overname van artikelen 

V oor het overnemen van artikelen in zijn ge
heel is schriftelijke toestemming der redactie 
vereist. Bij gedeeltelijke overname moet als bron 
.. Internationaal Jeugdverkeer" worden ver
meld. 

Bijdragen voor het Maandblad zijn steeds wel
kom; correspondentie over ongevraagde bij
dragen knn echter niët worden gevoerd. Wilt 
U uw bijdrage terug hebben, indien deze niet 
wordt geplaatst, sluit dan een geadresseerde 
en gefranherde enveloppe bij. 

,,Ontwikkeling van een idee;, 

Wegens plaatsgebrek moeten wij het vervolg
arti'kel ov'er .de historie van onze Vereniging 
tot een volgend nummer latén liggen. · 

taat~te B.ecieh.t~ 
Correspondentie met Frankrijk. 

Het bureau in Paájs schrijft ons een noodkreet: 
"Juste un mot pour vous dire que vous nous rendriez 

. \ "grand service en nous envo.yant Ie plus tot 'possible une 
"nouvelle liste de correspondants hollandais surtout d'il.ge 
"scolaire. Nous n'en avons plus de tout." 
Wij ho~n dat wij .binnenkort een groot aantal aanvragen 

, voor Frankrijk mogen ontvangen, opdat wij 'het Franse 
bureau tevreden kunnen stellen. 
Ook de schoolvertegenwoordigers worden dringend ver
zocht prrpaganda te maken voor correspondentie met 
Frankrijk. 

UitwisselÎlllg Denemarken. 
AHet Deense bureau deed ons op 12 Februari telefonisch 
Wh~t voorstel om e=n grote uitwisseling met Denemarken 
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Een kl~in restant wacht op bestelling. 

Zendt nog heden f 0.75. 

Prompte toezending verzekerd. 
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te bemiddelen voor. jongens en metSJes van 16-22 jaar. 
De Denen komen eerst hier en de Nederlanders gaan 
daarna naar Denemarken. · 
Zij die deze zomer een pen-friend in Denemarken willen• 
ga:m bezoeken, kunnen dan eventueel met de groep mee. 
reizen. 
Nadere . berichten zijn wij wachtende en zullen in het 
volgende nummer van ons blad worden gepubliceerd. 

Kolenschaarst-e op het Centraal Bureau. 

Bij het versch~inen van dit maandblad is de voorraad 
kolt;n van het Centraal Bureau uitgeput. Wij hebben 
weliswaar nog kolen tegoed, doch zij zijn bij onze 
leverancier niet voorradig. 
Derhalve zien wij ons genoodzaakt om de bureau-ruimte 
in te .~rimpen. Wij zullen de werkzaamheden zo goed 
mogehJk voortzetten. doch men gelieve met het boven
staande wel rekening te hourlen. 
Bezoekdag uitsluitend: Woensdag van 2-5 uur. 
Correspondentie-adres blijft: Rapenburg 45 Leiden I ' . 

".,-V_a_n_d_e_G-ro_e_p_e_n_) 
l~-- -------
Hallo Groep Utrecht. 

Zullen wij eens eerlijk zijn? We zijn de laatste maanden 
een beetje ingedommeld. Maar, weest maar ·niet bang. 
Met de vele ervaringen, die we in het laatste half jaar 
van 1946 hebben opgedaan, worden er nieuwe plannen op 
stapel gezet e.n het gekke is. dat dez~ ook uitgevoerd 
zullen worden, hetgeen niet van alle plannen gezegd kan 
~orden. Er blijft echter één voorname factor en dat is 
JUllie medeVI erking. Jullie kunt op je bestuur rekenen. 
Mogen wij d.tt ook van jullie verwachten? 
Kop op mensen: alles sa! reg kom. 

Gerrit Schinkel. 

Groep Westerkwal.'tier. 

Wij kunnen hier terugzien op een g.oed geslaagde St. Nico
laasbijeenkomst die door ongeveer 60% der leden werd 
bezocht. Vooi de maand Februari staan er ·twee Engelse
conversatieavouden op het programma, alsmede een con
tact-avond n:et hersengymnastiek en een inleiding over 
"correspondenUe met Duitse Jeugd". Ook zijn er plannen 
in voorbereiding om lezineen te hou·den over heemkunde 
hetg~en zeel nuttig zal zÏjn voor de correspondentie en 
bij het ontvangen van buitenlandse vrienden. 

Gerard W egter; 

Groep Leidl'n. 

Een flinke tijd van het Verenigingsjaar 1946-'47 ligt 
achter ons. Als we <en blik werpen op hetgeen we in 
die periode bereikt hebben dan behoeven we niet onte
vreden te zijn. Veel moeilijkheden hadden we te over
winnen en al lukte dit ·door on:z;e gebrekkige middelen 
en door zeke1· gemis aan ervaring niet altijd even goed, 
het voornaproste is, dat de zaak weer is · gaan rollen 
en ons groepsleven krachtig is gaan ontluiken. Dit wil 
niet zeggen, dat we nu zijn, waar we wezen moeten. 
Inte"end<>el, we . moeten nog veel verder. alvorens ons 
doel bereikt te hebben. Maar daarvoor is nodig. 8at we 
meer op jullie steun kunnen rekenen dan tot nu toe het 
geval was. En dat is ten z2erste nodig. vooral. nu we weer 
de zl'mer tegEmoet gaan. waarin de poorten naar het 
buitenland zich voor ons zullen openen en omgekeerd, 
wij onze gasten zullen ontvangen uit den vreemde. Dan 
zullen we m 'eten tenen, uit wat voor hout we gesneden 
zijn. Enkele lezingen over vreemde landen staan 'bp oi:Ls 
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programma, zoveel mogelijk te houden in een vreemde 
taal. De bui~nlandsé gasten, die straks 3 maanden lang 
in Noordwijk zullen verblijven, willen we verrassen met 
het opvoeren van enige toneelstukjes, ook in een vreemde 
taal. Laat je hierdoor niet afschrikken om je krachten 
hier eens aan te geven. Je zult zien, hoe fijn dit is en 
bovendien, hoeveel je hierbij nog zult opsteken; iedereen, 
die over àe grenzen geweest is, weet, hoe prettig het 
is je te k1Plnen uitdrukken in een vreemde taal, zonder 
dat het angstzweet je naar alle kanten uitbreekt. Mis
schien kunnen we ons liederen-repertoire uitbreiden. Ook 
dat is nodig. En zo is er zoveel. Misschien heb je zelf • 
een idee. Komt ermee voor de dag! Weest niet bang, dát 
we je· zullen uitlachen. Alles, wat we kunnen gebruiken 
voor de verwezenlijking van ons ideaal, zullen we dank
baar aanvaarden. Doe eens je best, ook het bestuur zet 
haar beste been(:je voor! 
Ons vliegtuig is gereed voor de start. Haar bemanning 
staat klaar. H~t wachten is alleen op het moment, dat 
alle plaatsen door de passagiers zijn volgeboekt. Dan 
eerst kunnen we gezamenlijk trachten met alle beleià, 
energie en geestdrift die in ons zijn, haar te doen vliegen 
naar dat doel, waarvoor we lid van Internationaal Jeugd
verkeer zijn geworden. 

Leo Jo!1ker. 

Kopl{ voor deze rubriek wordt 
vóór 24 Febt•uari ingewacht.· 

Vragenrubriek ___ __:___ 
Vraag: 

1. Welke literatuur kan ik raadplegen om iets meer te 
weten te komen over de Verenigde Naties en wat 
àaarmede verband houdt? 

Antwoord: 

a. Nederland in de werelà. door Prof. Ir. W. Schermer
hom. Rede uitgesproken op de àag der Verenigde 
Naties (26-6-'46) voor de Ver. voor Internationale 
Rechtsorde. . 
Uitgave: Vrij Nederland, Amsterdam; 1946 (gen. f 0.75). 

b. De nieuwe bond der Verenigde Naties, door Prof. Dr. 
J. H. W. VerzijL 
Uitgave: Vrij Nederland, Amsterdam; 1946 (geh. f 4.25). 

c. Volkenboud en Verenigde Naties, door Jkvr. Dr. E. de 
Marees van Swinderen. 
Uitgave: Daamen, Den Haag; 1946 (geb. f 15.-). 

d. Volkenbond en Verenigde Naties, door Mr. C. W. van 
Santen en Drs. G. J. Voogd. 
Uitgave: Genootschap voor Internationale Zaken, 
Oranjestraat 7, Den Haag; 1946 (geb. f 1.95). 

e. Handvest van San Francisco; ingeleid en van aan
tekeningen voorzien door H. Ch. G. J. van der 
Mandere. · 
Uitgave: Sijthoff, Leiden; 1945 (gen. f 2.50). 

t. De Verenigde Volkeren. 
Grondregelen voor de nieuwe organisatie voor inter
nationale vrede en veiligheid; opgesteld te DUrobarton 
Oaks (1945). 
Van enkele aantekeningen voorzien door H. Ch. G. J. 
van der Mandere. 
Uitgave: Sijthoff, Leiden; (gen. f 1.50). 

Belangrijke vragen of inlichtingen, die verband houden 
met ons werk, willen wij voortaan onder deze rubriek 
beantwoorden. 

Redactie. 
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ZONDER COM.MENTAAR 
"Haastige spoed is zelden goed." 

Lid no.: 6547. 

Mijne h~ren, 

Een paar weken geleden heb ik m'n lidmaatschap opge
zegd. Maar omdat ik van U toch nog een Deens adres 
heb ontvangen, wilde ik nog. heel graag lid blijven, is 
dat mogelijk? Na lang wachten heb ik ook bericht ont
vangen uit Zuid-Afrika. 

Bergen, N.-l'I. 

Daar doen wij niet . aan! . . . . . . 

Hoogachtend, 
u.s. K. 

,.Johanna S. · J3asson, 13 jarig meisje, P .K. Tadcaster, 
Kaap Provincie. 
Stokperdjie: Brei- en naald:w-erk. Hou baie van lag en 
kougom kou." 

Machteloos? 
,.Ik heb nog eens nagedacht over dat pr-obleem ,.de 
Duitse jeugd" en kwam tot dit resultaat. 
Wat zou je er van zeggen als we nu eens allemaal een 
broodbon afstonden ten b ehoeve ;van de Duitse jeugd, 
dan doen we tenminste wat .. . . . . " 

. , r~ 
:tmnmnnmmnntnnnmnnnmnnnnnummnunlnnnnnnmnnmnnmmnmll:_. 

Wanneer U dit maandblad hebt gelez.en, zult 
U het er ongetwijfeld over eens zijn, dat .h 
"Jeugdverkeer" qua uitwisseling deze zomer -====~ , 

vele mogelijkheden biedt. 
Velen van onze leden zullen in de gelegenheid 
zijn om hieraan deel te nemen. ~= 
Hebt U er -ook wel eens aan gedacht, dat ,...... 
ondan·ks de lage kosten ,_.J VELEN om finan- S ê ciele redenen, NIET in de gelegenheid zijn aan ~===== 
dergelij·ke uitstapjes deel te nemen? 
Wij willen óók hen graag terwille zijn, maar 
kunnen dit niet zonder Uw geldelijke steun. ii 
U kunt daàrvoor gebruik maken van ingesloten ~====-: 
bijlage. 
Moge dit verzoek met · gulle -gaven beantwoord 

worden. ~-
Wij zijn U 'ten zeerste dankbaar. ~ 

= lllllllllllllllllllllllfllllllllllllllllllllllllllllllllllliiiiiiiii111111111UIIIIIIIII1111111111111UIG 

r--------------------~~ 
Verschenen : ~ 

THIJS BOOIJ 

DE JEUGD IN WEST-EUROPA 11 
Een Rondblik en een Boodschap 

lngeloid door N. Stufkens Geb. f 2.50 
,.Een boek als een klaroenstoot. Thijs Booy, Gere
formeerd student te Leiden, krachtig illegaal wer
ker tijdens· de. oorlog, richt zich in heilige passie 
tot de jeugd van vandaag. Hij wekt, hij roept, hij 
wijst. Een prachtig boek van een bezield realist." 

De Linie. 
Uw boekhandelaar heeft het in voorraad! 
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