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Dossier aangelegd op 13.7.48, in opdracht van BIT door ACD 4
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Do naam van het OD is gewijzigd van "Strijdbare Demooratisohe
Jeugd "DB DOORBRAAK" in : ONAFHANKELIJKE JEUGD BEWEGING
in opdracht van B .
ACD/4b: U. 13.7.49 ~-
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Voor zover van de geagendeerde stukken (In dit OD geborgen) het schutblad
aanwezig was dit bijgevoegd, maart '?0»
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D.A./1-067/W. 1417.

APR. 1952

Onderwerp : Vrije Jeugd Internationale.'
>•*•

Verw.: Uw schrijven nr 330 van 9-5-1950.
nr 397 van 15-7-1950

Ö464Ö/CBS/762 van 13-4-1951.

De "Westeuropese Vrije Jeugdn is in het Groot-Hertog-
dom onbekend. Men weet evenmin iets af van de conferentie
ter oprichting van een BVrije Jeugd Internationale" die
met Kerstmis 1950 te Luxemburg zou gehouden zijn.

De 9e April 1952e



ter voeging in $.D.

Betr. Onafh. Jongeren Beweging

Uit de statistiek van de Tgije Jgugdvorming 1951 van het
C.B.S. blijkt, dat vermelde Onafh. Jongeren Beweging
op 1 Jan 1950: 25 en op 1 Jan. 1951 21 ledeft "bezat

$ Februari 1952
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Betreft : R. v^JU, Heuvel.

.
/No. 101248 d. d. 26.1.1951 en

d. d. 11, 5*1951 - 6. >. 1951»

10 September 1951»
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D 157
Voor: QB 114
;.a.v.: 3 17
Jat.: 6«U»!

12 SET. «M

ACPI
In antwoord op Uw vorengenoemde brieven km het v&yg

worden medegedeeld :
i

Blijkens het Bevolkingsregister te Amsterdam is op het*
adres Plantage Muider gracht 37-11 te Amsterdam woonachtig :

' • ' . . . • • ' "" ,

Ru van. den HEUpIL. geboren te Arasterdfaa, 19 Auguö^s 1033 /
^roep kim toorbecf iend'e , Nederlandse nationaliteit, geeïï- -

•• genoot schap. (

Betrokkene was tot voor enige maanden op het

moeder werd in 1944 do'or echtscheiding
Ru. van_ den Heuvel staat in de omgeviag~van de .

In tegens:EllTÉrg met zïfa ouders, gunstig beken d . Betrö^t aèi%
zelden thuis; hl,1 gaat veel met Jeugdgroêpen kamperen.

De stiefvader van betrokkene meiakt misbruik v«n
en komt ook nogal vrij Dikwijls met de .politie 3ii
woning verkeert irT vervuilde staat m dit wa^ voor bëtrókkaffë a
leiding om de won ing té? Verlaten. H i| 55(011 £ijn intrek
hebben bi,1 een oom of tante, vermbed.ël-iUJk te Amst^r^arrL
het ingestelde onderzoek is het wooöadï-ëa niet :kwinë!a

é»4

In de omgeving van de woning aan de Plantage
te Amsterdam is omtrent enige aètiviteit op politiek gebied
niets bekend; aan dé woning wordt het degblad n Het N l f t t "
de Dag " bezorgd, tarwiil de gézinöledeb g0en ÏE0rkeli^lc«
waarnemen. Omtrent dé politieke gezindheid ta at nifln volkoada ïtï
het duister. . • • .' . "

Blijkens de .adnïiniatratie aan het Höofapureeu van Politie
te Amsterdam is böt^okkene lid voïi $é rédaotlerröad van, k«t
maandblad " Inzicht en Baad tt. een önèfh^tnls^a.i.3k prögrösslef ,-'
jongeren orgaan, uitgegeven door, de StlofatJf éugd

ZJPs



Met betrekking tot de Belgische weekbladen, kan het
volgende worden bericht:

Ie*- Het weekblad "DE LAATSTE KANS" is opgeheven.

2e.- De weekbladen "OPSTAÏÏDIHG" en "DE WEG", zijn na
14 Juli j.l. - om niet bekende redenen - nog niet
weer verschenen, u-t*'-7

W.-



SPECIALE INSTRUCTIES AAN ACD,
(Slechts bij definitieve opberging in te vullen).

A F G E D A A N

/ 1 u' e

Afd./Sect.: Dat.: \: J1'

Interne aanwijzingen ACD.

ACD. Dat: Par.:

CO

Aanpkeningen^^Nummeren s.v.p.!):

G

1 0 1 9 2 - 51



M* 367.- 13 Juli 1951.-

C Onderwerp^:"Belgisch Weekblad
"EE

BH lagen : één.-

A A H : B.II.-
V A H j W.-

ri7 JUU19Ö1

Onder aanbieding van bi^gaand exemplaar
van Ho:26,d.d.6 Juli 1951 van het "Weekblad voor Hationaal

P Herstel" - 'T)! LAAfSO?B KATO" - moge ik U berichten, dat -
blijkens de Inhoud van het artikel op de TÓór-pagina ©n op
pag.5, onder het opschrift;"Eervol Verslagen", dit weekblad,
met de uitgifte van bijgaand nummer, heeft opgehouden te
versehijnen.-

v



IYT ¥11TCTF I/11TC1Dt IMTSTE KANS
Redactie :
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WEEKBLAD VOOR NATIONAAL HERSTEL

TWEEDE JAARGANG — Nr 28 — VRIJDAG 6 JULI 1961 — PrIJfl per nnnuner : & f r.

Administratie ft Publiciteit:
L4erse Steenweg 134, HortML

P. C. SSS.J4 (Weekblad De Laatste Kam)

/Bij een Keerpunt
i/oor Dr F. Peetera

Sedert de aanvang van het verschijnen van ons blad hebben we
steeds de .gedachte voor ogen gehad, dat om eiken prijs een legitimis-
tiscKe politieke koers diende vermeden te worden.

Sedert Juli 1950 leefden we ook in een overgangsperiode in de-
welke het niet mogelijk was in elk probleem en tegenover alle öpwer-
pingen een houding aan te nemen, die kon beschouwd worden als poli-
tieke lijn, en wel om de zeer eenvoudige reden, dat we niet wisten wat
de dag van morgen brengen zou.

On» Verleden.

Wanneer we dan ook een blik
werpen op ons kort verleden kun-
nen we onze activiteit als volgt sa-
menvatten.

Door zijn bestaan heeft ons blad
weten uiting te geven aan de spon-
tane gevoelens van verontwaardiging
en weerzin, die zich van de brede
C.V.P. iagen meester maakten. We
hebben er het onze toe bijgedragen
om de verraders in de C. V. P. en
de straatschoelies van de B.S.P. en
B.PX. aan de *chandp'aal< te hel-
pen spijkeren. We hebben de adel
van de Vorst doen uitkomen tegen-
over de kruipdierpraktijken der poli-
tieker*.

•We mogen gerust zeggen, dat
obs protest, dat ook in het Buiten-

- 'land «jefaooni !yrel-a,-èr ieil? '
gedragen heeft de faam van : onze
politiële eerbaarheid als Belgen te
redden. Ons protest was de reactie
van het eerlijke bevolkingsgedeebe
in tegenstelling tot de zwijgzaam-
heid van de aangestelde sprekers
van het volk, die elk voor zich hun
intiemste redenen hadden tot zwij-
gen.

Ons protest was het woord van
de eerlijke man in de straat tegen
het geknoei der zafcenbrouwende po-

Neen, heren bonzen, wij zijn niet
zo dom om na dertig jaren ervaring
niet in te zien, dat scheurmakerij
tot politieke steriliteit leidt en dat
het vermeerderen van het aantal
partijen de parlementaire warboel
nog slechte kan vergroten en de te-
korten nog meer in het licht stellen.

Met deze beshouwingen voor
ogen hebben we — zonder kritiek
te sparen waar we ze opportuun
achtten — de homogene regering
Pholien gesteund «n — we weten
het met zekerheid • — • we hebben
haar diensten bewezen.

Wanneer we gewaarschuwd heb-
ben tegen intriganten, was het wer-
kelijk iüet om ons « interessant » te
maken, maar omdat we in eer en
geweten meenden het te moeten
doen.

omstandigheden fcuimén"..hebben, en
we zouden om den drommel geen
houding hebben willen aannemen,
die een Spaak zou geholpen hebben
terug in het zadel te klimmen.

Dat we .op die manier goed.ge-
Kandeld hebben, zegt ons niet al-
leen ons geweten, maar zeggen OBS
ook talrijke C.V.P.-mandatarissen
in- een ogenblik van oprechtheid ^en
natuurlijk onder vier ogen.

F. ~ ~„"~l -.1. .».

EERVOL VERSLAGEN
door F. van Oorpe

Terwijl een aantal luidruchtige of stille overwinnaars
voor hun gepijnigd geweten staan, zich afvragend wejke ver-
rassingen de eeuwige wetten van de rechtvaardigheid hun
eenmaal brengen zullen, terwijl een aantal eerloos versla-
genen onrustig mijmeren over wat zij hadden kunnen doen,

" doch niet gedaan hebben, om het Land- deze misdaad en deze
schande te besparen, staan daar de trouwe Koningsgezinde

. strijders v^n bet eerste en van het laatste uur, verslagen ja,
diepgeschókt en zielsbedroef d, maar met een genist geweten
en ongerept in hun eer.

Wanneer wij, in September
1950, besloten hebben dit week-
blad op te richten, met beperkte
•en geheel zelfstandige krachten
en middelen, om daarmede en
daarrond een Jütste slag te slaan
voor Koning, Grondwet en
Vrijheid, dan hadden wij geen il-
lusies. \Wj wisten dat er weinig
kansen 'waren jat de tegenstre-
ver zijn eerloos gewonnen prooi

weder los zou laten. Wij wisten
dat de gehekne en de vreemde
machten die de val van onze Ko-
nïng bewerkt hadden sterker
stonden dan ooit langs onze weg.
En wij dierven haast niet verho-
pen dat de C.V.P. zich vlug ge-
noeg^ zou kunnen en willen her-
vatten om voor de fatale verval-
dag een politiek van nationaal
herstel door te zetten, die noch-

tans binnen haar bereik lag.
Maar toch hebhen wij geen

ogenblik geaarzeld om de laatste
kans die ons nog geboden werd
waar té nemen, met de inzet van
al onze krachten.

Vele Koningsgezinden hebben
al deze maanden ons optreden
gade geslagen met een sceptische
doch sympathiserende belangstel-
ling. Zij konden de slag die l
Augustus 1950 hun toegebracht
had niet te boven komen. Zij ge-
loofden niet meer in hun zaak.
Andere hebben ons toegejuicht en
aangemoedigd langsheen onze
weg, en zagen in ons de dappere
strijders voor een verloren zaak. '
Maar talrijk zijn ook deze die
onze rangen vervoegd hebben, en
die met ons gevochten hebben tot
op het laatste moment, minder be-

kommerd om de uiteinde-
lijke ontknoping, dan om
de eer die aan deze recht;
vaardige strijd gebonden
.lijft.

Vandaag verschijnt dit
reekblad voor het laatsfa-,
^*JL hebben besloten ge-

höor te'̂ even aan de öp-
Wij

.
lijk en volledig.

Onze oprechte dank
gaat in . de eerste plaats
naar onze trouwe mede-
werkers, die zich week na
week grote moeite en zwa-
re offers getroost hebben
met een merkwaardige
zelfverloochening. Hun
taak is niet ten einde. Ge-
louterd en versterkt treden
zij te voorschijn uit deze



jieu wc OOZR acuvicen ais volgt sa-
menvatten.

Door zijn bestaan heeft ons blad
weten uiting te geven aan de spon-
tane gevoelens van verontwaardiging
en weerzin, die zich van de brede
C.V.P. lagen meester maakten. We
hebben er het onze toe bijgedragen
om de verraders in de C.V. P. en
de straatschoelies van de B.S.P. en
B.P.K. aan de schandpaal'te hel-
pen spijkeren. We hebben de adel
van de Vorst doen uitkomen tegen-
over de kruipdierpraktijfceh der poli-
tiekers.

We mogen gerust zeggen, dat
ons protest, dat dok in het buiten-
land gehoord werd, er iets té°e J}g-
gedragen heeft de' faam van'ónze
politieke eerbaarheid als Belgen te
redden. Ons protest was de reactie
van het eerlijke bevolkbgsgedeefee
in tegenstelling tot de zwijgzaam-
heid van de aangestelde sprekers
van het volk, die elk voor zich hun
intiemste redenen hadden tot zwij-
gen.

Ons protest was het woord van
de eerlijke man in de straat tegen
het geknoei der zakenbrouwëndè po-
Iitiekers. Daarom was de toon van
ons blad oneerbiedig, soms zéér on-
eerbiedig tegenover personen, die,
terende op hun verdiensten in bet
verleden, het geschikte moment had-
den laten voorbijgaan om uit eer-
lijke schaamte van liet politieke to-
neel te verdwijnen, we bedoelen de
Limogeards en de Londense kliek,
op enkelen na.

Ons woord was het protest van
het Vlaamse geweten.

Met kleine middelen en met
een kleine groep totaal betangloze
medewerkers hebben we in die korte
tijd een publicistische activiteit ont-
wikkeld, tot dewelke zelfs de groot-
ste partij in België niet meer in $taat
bleek te zijn, heel eenvoudig bij
tekort aan idealisme en opofferings-
geest.

Daarover zijn we fier.
Maar we hebben b dat alks

maat weten te houden.
Het K nooit onze bedoeling ge-

weest het zo gewenste schouwspel
der scheurmakerij in de katholieke
rangen aan de linksen te gunnen.
En hier hebben zich enkele partij-
bonzen van de C. V. P. over oze be-
doelingen deerlijk vergist. Met een

. panische angst in het hart, dat er
zich uit de algemene ontevredenheid
•rond ons blad een scheurbeweging
zou cristalliseren hebben ze ons van
den beginne af neergekritikeerd met
het toverwoord, dat in het Vlaamse-
land niet alleen nog steeds succes
heeft, maar dat ook de malle avon-
turen en het teiurige lot van vroe-
gere dissidenten uit het kaholieke
kamp b herinnering brengt :
« scAeurmaiers». .

net vermeerderen van net aancai
"partijen de parlementaire -warboel
nog slechts kan vergroten en de te-
korten nog meer in net licht stellen.

Met deze beshouwingen voor
ogen hebben we — zonder kritiek
te sparen waar we ze opportuum
achtten — de homogene regering
Pholien gesteund en — we weten
het met zekerheid — we hebben
haar diensten bewezen.

Wanneer we gewaarschuwd heb-
ben tegen intriganten, was het wer-
kelijk niet om ons « bteressant > te
maken, maar omdat we in eer en
geweten meenden het te moeten
doen.

- „We wej^. *S,,*aï Wgèrine tfe

omstandigheden kunnen. hebben, en
we zouden om den drommel geen
houding hebben -willen aannemen,
die een Spaak zou geholpen hebben
terug in het zadel te klimmen.

Dat we .op die manier goed ge-
handeld hebben, zegt ons niet al-
leen ons geweten, maar zeggen ons
ook talrijke O.V.P.-mandatarissen
in 'een ogenblik van oprechtheid .en
natuurlijk onder vier ogen.

En zo goed als er C.V.P-ers
zijn die om onze houding verveeld
zitten, omdat we de fout niet be-
gingen die zij hoopten te zullen zien*
begaan, zo zijn er ook anderen die
one houding hebben goedgekeurd.

Wat nu ?

Het land staat, nu Voor het onaf-
wendbare feit van de troofisafstand
en de troonsbestijging.

Wij hebben het niet. kunnen ver-
hinderen, anders ware zulks ge-
beurd. We hebben deze oplossing
van het conflict afgekeurd' en we
blijven ze afkeuren, omdat ze de
bezegeling is van de overwinning
van het geweld op het recht.

- Zo zijn wij de laatste carré van
de getrouwen rond onze wettige
Vorst Leopold III. Om deze ge-
voelens kenbaar te maken zullen we
niet instemmen met het koor van
lofbetuigingen op de hoge zedelijke
deugden vani^eopold III .: zijn on-
baatzuchtigheid, zijn vaderlands-
liefde en hoge burgerzin.

Wij wisten vóórdien, dat Leo-
potd III deze deugden had en we
hebben ze geprezen b heel wat
rechtzinniger bewoordingen vóór de
volksraadpleging, toen het er opaan-
kwam Hem te verdedigen tegen de
vuige laster van degenen, die nu
mede net huichelachtig klinkend lof-
koor aanheffen bij gelegenheid
van de troonsafstand. Deze lofprij-
zingen gelijken te vee] op de huiche-
larij die besloten ligt in de welge-
kende spreuk < de mortuis nisi
bene ». Wij hadden het bewijs van

fKerWg Wz. f)

en middelen, om daarmede en
daarrond een laatste slag te slaan
voor Koning, Grondwet en
Vrijheid, dan hadden -wij geen il-
lusies. Wij wisten dat er weinig
kansen waren dat de tegenstre-
ver zijn eerloos gewonnen prooi

stonden dan ooit langs onze weg.
En -wij dierven haast niet verho-
pen dat de C.V.P- zich vlug ge-
noegf zou kunnen en willen Ker-
vatten om voor de fatale verval-
dag een politiek van nationaal
herstel door te zetten, die noch-

In Z.K.H. de Hertog van Brabant, morgen Koning der Belgen, zien
wij de waardige en wettige vertegenwoordiger van Zijn Doorluchtige
Vader, en daarom zullen wij ons verenigen rondom Hem. In Zijn
Persoon zullen wij blijven verdedigen wat er nog overblijft van onze

Instellingen en van onze Staat

De Bakens zijn Terzet..
Het werk op de akker die we ons hadden afgebakend is dus tot

het einde gekomen!
Vrezende dat de voorwaarde om de troonsafstand, gesteld door

Koning Leopolcl, de algemene verzoening rond de dynastie, niet ver-
wezenlijkt zou zijn, hebben wi] blijven strijden als een vastberaden
achterhoede die alles in het werk stelde om de overwinning van de
vijand zo veel mogelijk te beperken om eventueel nog van een laatste
kans gebruik te kunnen maken om te herstellen wat nog kon hersteld.

(Vervolg bh. 7)

Andere hebben óns toegejuicht en
aangemoedigd langsheen onze
weg, en zagen in ons de dappere
strijders voor een verloren zaak. '
Maar talrijk zijn ook déze die
onze rangen vervoegd hebben, en
die met ons gevochten hebben tot
op het laatste moment, minder be-

kommerd om de uiteinde-
lijke ontknoping, dan om
de eer die aan deze recht-
vaardige strijd gebonden

§' • •
ndaag verschijnt dit
blad voor heTTaaUh

. hebben besloten ge-
hoor lesgeven aan̂  de jop-
«*=£:>?•& .1% 'ïfewJ&W- Wij
doen dat zoals^allej, jeer.
lijk en volledig.

Onze oprechte dank
gaat in de eerste plaats
naar onze trouwe mede-
werkers, die zich «reek na
week grote moeite en zwa-
re offers getroost hebben
met een merkwaardige
zelfverloochening. Hun
taak is. niet ten einde. Ge-
louterd en versterkt treden
zij te voorschijn uit deze
ongelijke strijd, en de
taak die hen wacht ligt
reeds duidelijk afgelijnd
voor alwie de tekenen van
deze tijd maar enigszins
begrijpen kan. Zij houden .
goeden moed en volhar-
ding, want het Vaderland
heeft hun trouwe krachten
meer dan ooit van node:
Binnen afzienbare tijd zul-
len zij de gelegenheid krij-
gen mede te werken aan
de uitbouw van een week-
blad dat, op bredere
grondslag, de strijd zal
voeren voor de hernieu-
wing van onze christelijke
politieke geledingen.

(Vervolg bij

4 :
Een motie van de
Konïngsgezlndo

Bewegingen

De L O S S E
NOTA'S van
= Pic Lasso =

Juist.
— Weet ge waar de kleine kinderen later

naartoe gaan die 's Zondags tijdens de mis
niets in de schaal gooien ? vraagt de kape-
laan dreigend aan een bengel.

— Ja, Eerwaarde, ttaar de cinema...
Verdeelde Rechten.

c Toen de tweede mens op deze aarde
verscheen werden de rechten van de eerste
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mei de helft verminderd. Verdeel ttu MMS
Uw rechte» door het aantal aardebewoners:

. 4an\zidt U veel begrijpen.,.» schreef de
Amerikaanse < Exponding Orde t heel
raak,

Verandering.

c Sedert ket einde van de oorlog is er m
Europa maar één dmg van belang veran-
derd : de snor is dikker I» meende een
medewerker van- de < Irish Echo». Wat
denkt U ervan ? .

Titel.

De geboorte van een drielntg berichtte
de < ff. T. World Telegram and Sun > ver-

• lede» week met deze c kop» boven het
bericht op de frontpagina :

A BOY l
A B O Y I I
A BOY UI
En ket bericht begon .aldus :
Ifs a boy.

Of : de (Amerikaanse) journalistieke, ori-
ginaliteit kent geen grenzen...

Ramp.

Artkur Godjrey, de populairste spreker
van de Amerikaanse radio en televisie, ver-
telde onlangs dat hij, als bestuurder van
een eigen vliegtuig, aan een ramp ontsnap-
te. Op 3000 m boven Washington vliegend
was hij bijna tegen de vleesprijsen gebotst.

... Dat berichtte ons tenminste < &seviers
Weekblad » /

Talent in smoking.

Nog iets vit de t Americana t-rvbriek
van dit €40 pagina's teUend* (Hollands)
blad:

Onlangs werd Kelcey Aüen, deken van
de ffew Yorkse toncebecettsenten, gevraagd,
op welke wijxe hij ontdekt had talent voor
recenseren, te hebben.

** t. Ik was de enige op de krant,- die een
smoking bexat y, tei Allen, < En als, ik toe»
over e'en NIEUWE smoking beschikt kad,
tov ik telfs naar de opera gestuurd tijn, >

PIC LASSO.

He Cloy over het doel dat
de Verenigde Staten in

Duitsland nastreven
Volgen» John J. Mc Cloy, de Amerikaanse Hoge Commissaris in

Duitsland is het fundamentele ^ doel van de Amerikaanse politiek in
Duitsland te berekien dat de federale Duitse Republiek zich ontwikkelt
tot een volwaardig Kd van de gemeenschap van vrije volkeren.

In een over alle Amerikaanse zenders uitgezonden radiorede heeft
Mc Cloy gezegd dat reeds een wezenlijk begin is gemaakt met de ver-
wezenlijking van dit ideaal. Hij heeft hieraan toegevoegd :

< Ik ben er van overtuigd, dat de
reeds gelegde grondslagen hecht genoeg
zijn om het vertrouwen te wettigen dat
aan West Duitsland bij de verdediging
van het Westen een rol aüs gelijk ge-
rechtigde deelgenoot toegewezen zal
kunnen worden.»

« Een logische consequentie van de
deelname van Duitsland aan de verde-
diging van het Westen zou zijn dat het
weer een grote mate van sonvereinitek
verkrijgt zoals de ministers van Buiten-
landse Zaken van de Verenigde Sta-
ten, Engeland en Frankrijk reeds in
December van verleden jaar te Brus-
sel bestoten hebben. >

Mc Cloy liet hierop volgen dat er
uit de aard der zattk aan de beslissing
met betrekking tot 'Duitsland risico's
verbonden waren doch dat het verstan-
dig en onvermijdelijk was deze risico's
te aanvaarden.

mm ZETEH BA6EM
«...QV HET WERD AVOND EN MORGEN,*

MAANDAG 25 JWI.
— Bij de opening van het tech-

nisch centrum «Arnould» In Ten-
nessee verklaart President Tru-
TnnTi dat de Verenigde Staten be-
reid zijn d«' voorwaarden om een
einde te stellen aan het conflict ïn
Korea op vredelievende wijze te
onderzoeken maar onder alle voor-
behoud wat betreft de oprechtheid
en de goede trouw van de U.R.S.S.

— Warren Austin, afgevaardig-
de van de Verenigde Staten bij de
UJT.O. verklaart, ter gelegenheid
van het verjaren van het conflict
in Korea, dat nu de «idee collectie-
ve veiligheid>, Is omgezet van de
theorie naar de werkelïlkheid.

velden te Aghajari wordt in uit-
voertDg van dfe Britse; beslissingen
stopgezet en het voltallig perso-
neel van de Anglc-Iranian,* wei-
gert te werken voor de nieuwe
Iraanse staatsmaatschapplj.

— Te Londen heelt de Eerste
Minister Atüee een onderhoud met
Churchlll betreffende de ontwikke-
ling van de toestand in Iran.
DONDERDAG Ï8 JUNI.

— Te Bonn heeft de Duitse Se-
naat, de Bundesrat, stelling gerip-
men tegenover het Schuman-plan.
De bekrachtiging ervan zou moe-
ten onderworpen worden, aldus de
beslissing van de Bundesrat, aan

Het is momenteel in de eerste plaats
noodzakelijk alfe.vrije volkeren in een.
bondgenootschap op te nemen dat vast-
besloten is een beschaafde maatschap-
pelijke orde hoog te houden waarbij
de rechten van de enkelmg geëerbie-
digd worden.

Het grote belang van hetgeen^ hierbij
op het spel staat wettigt een uiterste
krachtinspanning en grote offers van
alle democratische landen. De Verenig-
de Staten dragen in verband met één
en ander een enorme verantwoordelijk-
heid ats toonaangevende mogendheid.
De belangrijkste bijdrage die wij nu
voor de verwezenlijking van ons ideaal
kunnen leveren is de wereld het over-
tuigende bewijs ervan te geven dat wij
in onze taak niet te kort zullen schieten.

Mc Cloy zeide dat het van het aller-
grootste belang was «Jat het Ameri-
kaanse volt, dat momenteel grote offers
voor de vrijheid brengt, beseft dat
eensgezindheid en-een vastberaden po-
Iriek van vitaal belang zijn, en dat het
een dergelijke politiek steunt, een poli-
tiek welke, naar MC Cloy zeide, aan
het weerstandsvermogen van de andere
vrije volkeren ten %pede zou komen.

Mc Cloy ver«|jgde.: « Mijn erva-
ringen in EuTPDA^hebben mij tot de
overtuiging geBricKTHat niets er mfcer
toe zou kunhen bijdragen de democra-
tie in Europa en in'het bijzonder de
jonge Duitse republiek de .wind in de
zeilen te geven dan een dergelijk over-
tuigend bewijs onzerzijds.

Ik ben er van overtuigd dat allen
wie de vrijheid lief i; én zelfs de vol-
keren in de landen t chter het Ijzeren
Gordijn, uit een dergelijk bewijs
nieuwe moed zullen (utten, en zulks er
veel toe zal bijdragép blijvende vrede
en vrijheid te verzekeren.

Uit de Wereldpers.

NAAR ATLANTISCHE
/GEMEENSCHAP

x In het Gevaarlijke Jaar » titelt hét rechtse Amster-
damse « Elsevien Weekblad » (van 16 Juni U.) zijn hoofd-
artikel, dat als t, kop > nog draagt: « Naar Atlantische Ge-
meenschap — West-Europa niet genoeg ».

Ter intentie van onze lezers nemen we hier de interes-*
santste passages van die bijdrage over.

Degenen die 1951 het « gevaarlijke
jaar > noemen, hebben gelijk. Wat sè-
neraal Tsjoetov te Berlijn verklaarde,
namelijk dat Aioskou de Brits-Ameri-
kaanse aanvalsoorlog voor 1952 ver-
wachtte was bluf. Weliswaar loopt de
Conferentie der Plaatsvervangers te
Parijs op een sisser uit, maar ze gaa^
toch door... Toch blijft de houding van
Rusland en Rood-China ten opzichte
van het Westen ujtgesproken vijandig.
Logisch bekeken mag de mogelijkheid
van een derde wereldoorlog zeker niet
uitgesloten woeden. Doch het grootste
gevaar ligt niet in het Oosten, maar
wordt veroorzaakf door de verdeeld-
heid in het Westen; en het schouwspel
dat het Wasten biedt is tragisch en
ontstellend. En de redacteur van cElse-~
viers. Weekblad > vervolgt :

Er is een crisis in Je Brits-Ame-
rHaanse verstandhouding. Er zijn
meningsverschillen over ie erkenning
van .Rood-China. Je handel op
Hongkong, Je status Van Formosa
en het vloolcommando op de Al-
lanaschc Oceaan en in de Middel-
landse Zee. In Engeland heerst B>«-
vel ma Amerikaanse bemoeiingen
in Perziëf-in Amerika veronlipaar-
diging tfver aanspraken der Engel'
Jen-op Amerikaanse grondstoffen,
teruijl zij tin en robber mi eigen
gebieden zo duur mogelijk verkopen.

' In Wesf-Eurbpa' zag men Enge-:
land afzijdig blijven van het Schu-
man-plan; men zag de Torquai-
conferentie niet mislukken, maar
evenmin slagen; men zag de Engel-
sen ondanks OEEC-kmebiagingen
een puur nationale economische en
monetaire politiek voeren en hun sy-
iteem van imperiale preferentie
handhaven.

Tussen de Westerse Grote Drie
bestaan geschillen over de. toelating
van Griekenland. Turkije en Span-
if 1nt hrt dllftntitrl, Pnrt »„ n«*.

verdeeldheid. Dit kan misschien de nei-
ging der kiezen tot uitersten verklaren:

Het communisme handhaaft zich
in Italië en het neo-fascisme fc>inf
er veld. In West-Duitsland herleeft
een nauTpeliJks verholen nationaal-
socialisme en Schumacher's socialis-
ten zoeken in anti-Engelse, anti"
Franse en hyper-nationalistische
lenzen hun kracht. Zij ageren fel
tegen beslissingen in het Saargebied,
veaaraan de franse socialisten 'hun
goedkeuring hechten. Er bestaat een
Duits, een Frans, een Belgisch, een
Scandinavisch socialisme; een West-
Europees socialisme bestaat niet.

Hel Engelse socialisme, dat na
zes jaar regeren op onloochenbare
prestaties kan terugzien, lijdt thans
aan een zo volstrekte machteloos-
heid en een zo algemene paralyse,
dat het zijn veerkracht en zijn zelf-
verlrouuen jpel volkomen verloren
moet hebben. Een. typisch-Engclsf
humanist als Jood, lang overtuigd
van de zaligmakende krachten van
wetenschap en socialisme, bekende
grimmig zijn ontnuchtering. De
triomfen der toelcnschap, zo .zeide
hij tot /oseph Alstop, leiden lot har-
ribele slachtingen en hel socialisme.
Jat iedereen een beter leven beloof-
de, brengt iedereen omlaag naar het-
zelfde grijze niveau van doodsheid
en'verveling.
En deze twisten komen in deze tijd

wet slecht van pas.,. Te meer omdat
men er zich rekenschap van gaat geven
dat: « zo zij wél volkomen en wei vol-
groeid waren, de West-Europese bin-
dingen toch ontoereikend zouden blij-
ven»...

Zelfs te Straatsburg is men du
voorjaar lot de conclusie gekomen,
dat met West-Europese integratie,
al maakte' zij sneller vorderingen,
niet kan ivorden volstaan. De allian-



op ivelke Wijze hij ontdekt had talent voor
recenseren te hebfyen.

"" « Ik was de enige op de krant,* die een
smoking bezat », r« Allen, c -En als. ik toe»
over e'en NIEUWE smoking beschikt hadt

zou ik zelfs naar de opera gestuurd zijn.*

PIC LASSO.

sci Despoten neooen, »

Mc CLoy liet hierop volgen dat er
uit de aard der zaafe aan de beslissing
met betrekking tot Duitsland risico's
verbonden waren doch dat Ket verstan-
dig en onvermijdelijk was deze risico's
Je aanvaarden.

ZETEH BAfEM
<...EN HET WERD AVOND EN MORGEN.»

MAANÜAG 25 «O.
— Bij öe 'opening van het tech-

nisch centrum. «Arnould» in Ten-
nessee verklaart President Tru-
man dat de Verenigde Staten be-
reid zijn de voorwaarden om een
einde te stellen aaïi het conflict in
Korea op vredelievende wijze te
onderzoeken maar onder alle voor-
behoud wat betreft de oprechtheid
en de goede trouw van de U.R.S.S.

— Warren Austin, afgevaardig-
de van de Verenigde Staten bij de
U.N.O. verklaart, ter gelegenheid
van het verjaren van het conflict
in Korea,, dat nu de «idee collectie-
ve veiligheid>, is omgezet van de
theorie naar de werkelijkheid.

— Men verneemt uit Londen dat
de voorbereidende besprekingen
met het -oog op het regelen der
buitenlandse schulden Van puits-
land te Londen zfjn begonnen. De
vertegenwoordigers der Franse,
Engelse en Amerikaanse schuld-
eisers hebben desbetreffend een
samenkomst -gehad met de leden
van de drieledige commissie voor
Duitse schulden/
DINSDAG S6 JTOflL

— John Mc. Cloy, hoge Commia-
saris van Amerika in Duitsland
heeft in een radiorede laten weten
dat niettegenstaande alle inspan-
ningen van Sovjetrusland, West-
Duitsland bereid ïa J=*jn militair
aandeel te nemen In het Noord-
Atlantisch. Pact.

— Het voorstel' tot wapenstil-
stand In Korea door Rusland, bij
monde van dhr. Malik gedaan,
wordt door de vrijheidslievende
landen met een zeker scepticisme
en niet zonder achterdocht onder-
zocht terwijl Radio Peking mede-

• delingen bekend maakt waarin
verklaard wordt, dat wat er ook
geoeure, de communisten, in Korea,
de overwinning zullen, behalen.

— De toestand in Perzië spitst
Zich van .uur tot uur toe. Terwijl
Groot Britahnië de petroleumha-
ven-vah Abaden verspert, en het
personeel van ds Anglo-Iranian
pplegt het werk te staken, ver-
zoekt dhr. Mossadegh, in. het be-
lang der Westerse bevoorrading in.
petroleum, de Engelse technici,
toch aan het werk te blijven.
WOENSDAG 27 JUNI.

—- Dhr. Alan ÏCirk, ambassadeur
<3er Verenigde Staten te Moskou
heeft heden voormiddag een zeet
belangrijk onderhoud gehad met
dhr. Gromyko. Hoewel er desbe-
treffend geen verklaring werd
medegedeeld wordt algemeen ver-
moed dat dit onderhoud La ver-
band staat met de mislukking der
conferentie der\s
in het cPalais Rose> te Parijs.

— De uitbating der petroleum-

velden te Aghajari wordt in uit-
voernif Van" die' Britse /Beslissingen
stopgezet en het ^voltallig perso-
neel van de Anglq-iraniano. wei-
gert te werken voor de nieuwe
Iraanse staatsmaatschappij.

— Te Londen heeft de Eerste
Minister Attlee een onderhoud met
Churchill betreffende de ontwikke-
ling van de toestand in Iran.
DONDERDAG 28 J L'NL

— Te Bonn heeft de Duitse Se-
naat, de Bundesrat, stelling ger$>
men tegenover het Schuman-plan.
De bekrachtiging ervan .zou moe-
ten onderworpen worden, aldus de
beslissing van dé Bundesrat, aan
de verbintenis van de betrokken
mogendheden, de bezettingsüistel-
lingen af te schaffen.

•— Moskou onderlijnt het zuiver
militair karakter der onderhande-
lingen betreffende het wapenbe-
stand in Korea, en laat horen fiat
dé regering van Peking niet bij
de besprekingen zou betrokken
worden. Deze stellingen vermeer-
deren de kansen van de vredelie-
vende oplossing in het Koreaans
conlfict
VKIJDAQ Ï9 JUNI,

— Ben lichte ontspanning wordt
waargenomen in het olie-conflict.
Onder de Amerikaanse hulp aan
beide partijen om een toenadering
mogelijk te maken , heef t de Per-
zische .regering zich bereid ver-
klaard de sabotagewet in te trek-
ken en zou Londen een nieuw aan-
bod tot onderhandelingen doen.

— Generaal Rldgwey krijgt
machtiging militaire besprekingen
te beginnen met het oog op het
verwezenlijken van een wapenstil-
stand in Korea.
ZATEKDAG so JUNI.

— Het Internationaal Gerechts-
hof te Den Haag is begonnen met
het onderzoek van het geschil tus-
sen Perzië en Groot Britannië be-
treffende de Anglo-Iranian. Perzië
heeft verstek laten gaan .

— Te Banekok in Siam heeft
een staatsgreep plaats gehad, door
de marine gepleegd, dewelke. de
eerste Minister heeft gevangen ge-,
nomen, tijdens een openbare plech-
tigheid.

Het landleger dat het 'voor de
eerste Minister opnam heeft het
vuur geopend op de mariniers.
ZONDAG l Juli

— De Chinese regering heeft
zich in beginsel akkoord verklaard
om het vuur in Korea te staken.

Radio Peking meldt dat het
commando der Communistische
strijdkrachten een bericht naar
Generaal Rldgway gezonden heeft
met het voorstel de parlementai-
ren der geallieerden te Kaesong op
de 38e parallel te ontmoeten.

voor ae -verweie4ö»lLUMS v«^ vua lucaai
kunnen leveren ufi&e wereld het over-
tuigende bewijs epan te geven dat wi;
in onze taak met fë-kort zullen schieten.

Mc Cloy zeidejlat het van het aller-
grootste belang was «3at het Ameri-
kaanse volle, dat momenteel grote offers
voor de vrijheid "brengt, beseft dat
eensgezindheid
Itiek van vitaal
een dergelijke
tiek welke, na:
het weerstand:
vrije volkeren

Mc Cloy
ringen in JÉJ
overtuiging
toe zou

vastberaden po-
zijn en dat het

ik steunt, een polï-
Cloy zejde, aan
:n van de andere

zou Jcomen.
:" «Mijn erva-

ijben pij (ot de
il niets er meer

ragen cte democra-
tie in Europa en in'het bijzonder
jonge Duitse republiek de. wind' in de
zeilen te geven dan'dan dergelijk over-
tuigend bewijs onzer jjds.

Ik ben er van o\d dat allen
wje de vrijheid lief i én zelfs de vol-
keren in d*e landen : enter het Ijzeren
Gordijn, uit een t dergelijk bewijs
nieuwe moed zullen j uitten, en zut^s er
veel toe z.al bijdrag^ i blijvende vrede
en vrijheid te verzet' ren.

Mc Cloy l die zk£ momenteel voor
een kort bezdpk in dj^Verenigde Staten
bevindt, zeid^ dat biïalle besprekingen
van de Duitse kwestie dne belangrijke
punten op de voorji rond hadden ge-
staan

l, I uitsJand voor de
Verenigde',Staten v? a belang >

(Vervolg blz. 4)

viers. Weekblad » vervolgt :
Et is een ciisis in de Brits-Ame-

rikaanse verstandhouding. Er zijn
meningsverschillen over de erkenning
Van *Rood-China, de -handel op
Hongkong, de status van formosa
en het vlootcommando op de At-
lantische Oceaan en in de Middel-
landse Zee. In Engeland heerst Vfe~
vel over Amerikaanse bemoeiingen
in Perzië, in Amerika verontwaar-
diging ctoer aanspraken der Engel-
sen-op Amerikaanse grondstoffen,
tervijl zij tin en rubber uit eigen

1 gebieden zo 4uur mogelijk vwfropofc
In Wq&Etabpd zag men £nge->

land afzijdig blijven van het Schu-
man-plan; men zag de Torquai-
conferenüe niet mislukken, maar
evenmin slagen; men zag Je Engel-
sen ondanks OEEC-lpüebuig'mgen
een puur nationale economische en
monetaire politiek Voeren en hun sy-
steem Vort' imperiale preferentie
handhaven.

Tussen de Westerse Grote Drie
bestaan geschillen over de, toelating
van Griekenland, Turkije en Span-
je tot het Atlantisch Pact en, on-
danks alle inspanning van Poster
Dull&, ook °ver hè vredesverdrag
met Japan, De militaire samenwer-
king' Vaafvoor vele A merikaanse
generaals Parijs bezochten, ontwik*
kelt zich hortend en slotend; de ge-
neraals Bradley en Kfontgotnery
hebben elkaar niét ontmoet
Ook het Westerse socialisme lijdt

aan een gevaarlijke en eigenaardige

Het werk d«r -ctlnited Nationa Edueattonal, Scientific and Cultural
Organization> (UKESQO) werd aanbevolen door Harry S. Truman,
President der Verenigde Staten van Amerika, die onlangs leden van
de UNESCO en van de Amerikaanse Commissie bij de UNESCO

\p het Witte Huia té Washington t». C. ontving.

aan een zo volstrekte machteloos-
heid en een zo algemene paralyse,
dat het zijn veerkracht en zijn zefr-
vertrouwn vel. volkomen verloren
moet hebben. Een typisch-Engels?
humanist ah foadr lang overtuigd
van de zaligmakende krachten van
Wetenschap en socialisme., bekende
grimmig zijn ontnuchtering. De
triomfen der wetenschap, zo .zeide
hij tot Joseph Atitop, leiden tot hor-
ribele slachtingen en het socialisme,
dat iedereen een beter leven beloof-
de, brengt iedereen omlaag naar het-
zelfde grijze niveau van doodsheid

En deze twisten komen in deze .lijd
wel slecht van pas... Te meer omdat
men er zich rekenschap van gaat geven
dat : .« zo zij wél volkomen en wél vol-

r groeid waren, de West-Europese . bin-
dmgen toch ontoereikend zouden blij-
ven »... '

Zelfs te Straatsburg is men dit
voorjaar tot de conclusie gekomen,
dat met West-Europese integratie,
al maakte' zij sneller vorderingen,
niet kan Vorden volstaan. De allian-
tie, zo zag men in,* welke het
Noord-Atlaniisch Commando van
generaal Eisenhover in het leven
riep, dit Atlantisch~Pact zal slechts
zijn volle vaarde verkrijgen, zo men

. hét uïtboutvt tot een organisatie van
samenwerking in <fe breedste zin des
ivoor ds. /Vie( een Raad van Euro'
pa, maar een Atlantische Raad?
niet een Europese maar een AÜan-
tische Assemblee voorin parlements-
leden van de Verenigde Staten en
Van Canada zifting zouden, hebben*
Met aanvankelijk zeer beperkte*
doch duidelijke en zich zeer gelei-
delijk uitbreidende bevoegdheden.

Reeds in het allereerste stadium
zou het bestaan zelf 'van zulk «n
Atlantische Assemblee in deze tur-
bulente wereld een vast punt -vor-
men. Een ontmoetingspunt, vaar

• veel vrijving, vanfrouven en mis-
verstanden reeds door^ het feit der
discussie zouden vorden veggeno-
men. Een basis, voorop ée Bterfe-
lijke samenwerking van W.~Europa:
en Noord-Amerika zou steunen.
leaste grond, vaarop een Atlan-
tisch te handelen en samen te ver-
ken.
c De conceptie is stoutmoedig » geeft

de Elsevier-redacteur toe, « maar het
zou de eerste maat niet zijn dat ip don-
kere uren van gevaar een lichte en red-
dende gedachte werd geboren. »

Ook wij, in België, mogen ons niet
afzijdig houden van de problemen die
zich voor onze Westerse Gemeenschap v

sellen. Wij moeten realist zijn en het
gevaar dat on» werkelijk bedreigt : dur-
ven aankijken... «Het grote gevaar*
dat als vanzelf tot de erkenning dwingt» •
dat- wij eerst veilig kunnen zijn in der
vrije wereH van een versterkte Atlan-
tische gemeenschap. >



DB LAATSTE KANS — Vrijdag e Joll 1961 — N r 99

HAAR mm
HE WEE»

AHBERE
Hoewel er deze laatste weken

wetten cin serie» werden gestemd
in Kamers en Senaat, ligt toch
voor het ogenblik het zwaartepunt
van het politiek leven niet in het
Parlement.

De aandacht van hen die het po-
litiek leven gadeslaan is vooral ge-
trokken op de houdingen aange-
nomen door de oppositiepartij, uit-
gebazuind door dagbladartikelen ;
door verklaringen op vergaderin-
gen enz, enz.

Eens te meer hebben de hh, Bu-
set en Spaak aan de burgers in dit
land laten zien, hoe weinig zij be-
kommerd zijn om het behoud en
om de goede werking der nationa-
le instellingen.

Deze heerschappen trachten dus
een nieuw concept in ons traditio-
neel publiek recht te brengen dat
er zou in bestaan dat, bij het wis-
selen van de titularle van de kroon
er kamerontbinding zou zijn om-
dat zogezegd voor een nieuwe Ko-
ning; een nieuw Parlement moet
zijn..

Niets is meer tegen de geest en
de letter van onze grondwet (na-
tuurlijk na de vijfjarige grond-
wetverkrachting die wij Hebben
gekend).

Men heeft kunnen vaststellen
dat de methoden door deze sluwe

. politlekers aangewend van ver-
schillende aard zijn.

Voor de Prins» en de dignitaris-
sen van het Hof, zijn het niets dan
woorden vol van zachtheid, van
eerbied, van lof voor de wijsheid
van de Prins en van oprechte (?)
aanhankelijkheid aan de'Monar-
chie.

Aan de C.V.P. wordt gezegd dat
zij haar meerderheid voor een be-
paald punt, (de koningskwestie}
behaald heeft, en niet om het land
verder te regeren.

Op de straat, om steeds gevreesd
te blijven, bedreigingen met
straatrumoer en politieke stakin-
gen.

Daar tegenover heeft de C.V.P.
waarlijk gereageerd zoals het past.

Hare onvermoeibare voorzitter
dhr. Lefèvre, heeft krachtdadig ge-
reageerd en te Dendermonde en
ook te Brussel heeft hij klaar en
duidelijk laten horen dat er van
coalitieregering- of van kameront-
binding geen sprake kan zijn.

Anderzijds heeft men op een
behendige wijze de voornaamste
Spaakisten In de C.V.P. zo kunnen
vastzetten dat zij ook verplicht
geweest zijn zeer scherp uitgespro-
ken positie te kiezen.

Van zijn kant is Staatsmïnister
De Schrijver zelfs zo ver gegaan
te beweren dat hij .zeker niet tij- ,
dens het jaar 1951 een minister-
portefeuille zou aanvaarden en
gewezen Minister Wigny heeft te
Brussel een heel betoog voorge-
dragen tegen de gegrondheid der
socialistische stellingen betreffen-
de de Kamerontbinding.

De prachtige eensgezindheid der
C.V.P. en al -de verklaringen van
vooraanstaande C.VJ>.-ers, vol-
staan echter niet. Er zal voortdu-
rend een oog in 't zeil moeten ge-
houden worden en er kan niet ge-
noeg gehamerd worden op de so-
cialistische onzin, die maar een
betekenis heeft: de ondermijners
onzer instellingen terug in het za-
del te brengen.

Daarom ook rijn er stemmen op-
gegaan bij de C.VJVmandfltarto-
•en over het uitblijven van bet
wetsontwerp betreffende de biit-
nenlanttee veiligheid van de Staat.

Voor het overige trouwens kan
het land zeer tevreden zijn over
het beleid van, de homogene ploeg,
die, na al wat w4 de vorige jaren
hebben meegemaakt, nu toch bij-
na een jaar een 20 weldoende rege-
ringsstabOiteit verzekerd heeft, en
de eerlijke figuur van dhr. Pho-
lien, met de politieke sportiviteit
die hem eigen is, Is bij .-machte
nog vele aanvallen" te trotseren.

K. v. B.

De zaak van de Uzertoren
teer eerbied - en meer onpartijdig-

heid - gewenst, neren!

DE TRIBÜLATIES
DES HEREN DE SCHRIJVER

ESu- August De Schrijver, Minister van State, zou eigenlijk een
gelukkig man moeten zijn. In alles wat hij ondernam heeft hij steeds
zijn doe] bereikt. Hij is zelfs een der weinige C. V.P.-fciders — God-
dank! — die tot in de Koningkwestie hun doel bereikt hebben, zodat
juist deze weken dhr De Schrijver eigenlijk .een — het weze ook zeer
eigenaardige — triomf beleeft. Dhr De Schrijver zou dus móeten
gelukkigen...

Dhr De Schrijver is echter niet ge-
lukkig. Hij U zeer nerveus,'zeer prik-
kelbaar, uiterst 'wantrouwig. Er lopen
nameËjk zekere;, geruchten over zijn
auguste Dersoonlrjkheid, die men, over
't algemeen, niet zeer'meer vertrouwt.
Het i* gekend welke judas-rol hij ge-
speeld heeft b de Koningskwestie, en
het is evenzeer geweien hoe hij brandt
van verlangen om opnieuw een hoofd-
rol te vertolken op het politiek toneel.
Want de zeer eerbiedwaardige rede-
nen waarom dhr De Schrijver, juist op
het gepaste moment, verzaken moest
aan het voorzitterschap van de C. V. P.,
zijn zwaar gezinden zijn belangrijke
ondernemingen, stallen -hem geen eisen
meer sedert de Koning aan de dijk ge-
zet weed. Hij is nu opnieuw beschik-
baar...

^odra hij, vooTcen paar maanden,
terugkomend uit de U.S.A, voet aan
wal gezet had, nam hij het op tegen
Éérste-Minister Pholien. wiens plaats
hij graag had wilkn bezetten. Van het
brutaalste «ote ip;i de la que je m' y
mette... > Wij hebben destijds onze le-
zers op de boog» gehouden van al de
wederwaardigheden van dit geval.
Maar het heeft Juet mogen baten...

Om zich te ttposten is de Minister
van State dan nuar enkele voordrach-
ten gaan geven qfer ede internationale
toestandV.'f&inlnp Ta» niet helemaal
in de vergeetho^k te geraken. En daar-
bij een onderwerp watarmede men niet
veel riskeert : ïowel de C.V.P.-leiding
als cte vriend ppaak konden zich met
zijn plaatje vefenigen.

Daarbij koa|het echter ook niet blij-
ven. Vier jaaV buiten de regering staan
lijkt al zo onduldbaar voor een De
Schrijver als voor een Spaak.

De nieuwste phase van zijn tribula-
ties werd geopend door een confidentie
van «La Kbre Belgique > :

t Worden de linkse bedreiamien

len gewenst, in zover dal men reea's
een datum vooropstelt-: einde van
dit jaar.

Gekonkel in de schaduw, zeef
behendig gekonkel, niet daders
nooit 'te voorschijn komen — zoals
vóór Juli 1950 — en die geen spo-
ren nalaten van hun merkelijke be-
zorgdheden. De voornaamste onder
hen n»as de voorzitter van de C. V.
P, op de vooravond van de moei-
lijkste phase van <fe (ora'ngs^B'tfsue.
Hij ga] zijn ontslag of hel gunstig-
sle moment. Men &ect n>if hij aan-
beveelde om hem op te volgen...

Denkt hij nu zoals de porti; P
Men gelooft het niet in df parle-
mentaire C.y.P.-middens. Men
kent zijn voornemen om terug op a*e
politieke voorgrond IA treden; men
heeft zijn politieke ambities ontdekt
zoals men getuige is van zijn vriend'
schappelijke betrekkingen met dhr
Spaa^. Deze vriendschap dagtekent
van Londen.

Hij is niet alleen met doe minis-
teriele bijbedoelingen; hij ieell deze
met anderen; Deze intrigues, voor-
over veel gesproken rcordt, 'veront-
rusten de parlementariërs die verke-
lijk gehecht zijn aan de homogene
regerings'formule.

Indien nij mei ingelicht zijn zal
dhr Thètf ïcfeVrf.-Tiau'onaat~voor-
zitter van de CV.P., op Zaterdag
a,s. de kaders van de C.V.P. voor
het arrondissement Brussel samen-
roepen om ze te zeggen maf hij
denkt Van Je socialistische bedrei-
gingen. Dat zal het geschikte ogen-
blik zijn ooi hem te ondervragen
over de konkelarijen waarover mj
kei hier hebben >.

Vierentwintig uren nadat dit stukje
verscheen vergaderde de C.V.P.-
Kamerfractiet, in aanwezigheid van dhr

< In de C. y.P. van de Kamer
noteert men sedert maanden de zon-
derlinge passiviteit van dhr De
Schrijver. Tien maal hebben Je re-
gering en de meerderheid de hevigste
aanvallen van de oppositie onder-
gaan. Deze heeft voor niets geut-
ken, noch in haar manceuvers, noch
in haar gezegden, om te proberen df
C.K.P.-minufcrs en de meerderheid
te onteren. In deze gevechten is dhr
De Schrijver nooit tussengekomen.
Hij heeft er nooit enig deel villen
aan nemen. .Het interesseerde hem
niet, en des te minder daar de linkse
coalitie geleid wordt door dhr
Spaak. Iedereen jveet dat dhr
Spaak zijn 'vriend is. Dhr De,
Schrijver zal deze 'nooit ontmoeten
op het terrein vaar de oproerma-
ker zich beweegt. Maar...

— Op dit ogenblik bestrijd ik
het Kommunismet zegt hij als uit-
leg... Waar? Wanneer? En 'a dat
dus alles ivat .hij op dit ogenblik
aanbrengt aan de partij? Ditvoor-
itcndsel, dat ons doet glimlachen,
s>ofdt door hem grondig uitgebuit.
Maar is de genezen voorzitter van
de C. V.P. dan niet van mening dat
er meer dringende taken zijn cfon
de Communisten te bekampen, die

« 8 man tellen in de Kamer en 3 in
de Senaat. De socialisten zijn veel
gevaarlijker voor het ogenblik.
Waarom zou men deze dan sparen?'

En zelfs « De Standaard », waar de
acties :Van dhr Eyskens waarempel
schijnen te dalen, uitte zijn scepticisme
in dezer voege :

Wij begritpcn de tenuvachtig-
heid van de heer De Schrijver niet
goed. Een politiek man mag toch
niet van een kleintje vervaard zijn f
Hij zet maar dadelijk de hele frac-
tie overhoop en dreigt met proces-
sen. Wij spreken er, luchtig over,
toont teij zijn bij de zaak niet be-
trokken. Anderen hebben het vuur
aan de lont gestoken.

Het is de taeeif maal, dat de
heer De Schrijver zo gram Tfordt
De eenlckccr trerd hij aangevallen



wetverkrachting die wij "Kebbeb
gekend).

Men heeft kunnen vaststellen
dat de methoden door deze sluwe
politiekere aangewend van ver-
schillende aard zijn.

Voor de Prins, en de dignitaris-
sen van het Hot zijn het niets dan
woorden yol van zachtheid, van
eerbied, van lof voor de wijsheid
van de Prins en van oprechte ( ?)
aanhankelijkheid aan de Monar-
chie:

Aan de C.VJ>. wordt gezegd dat
zij ha&r meerderheid voor een be-
paald punt, (de koningskwestie)
behaald heeft, en niet om het land
verder te regaren.

Op de straat, om steeds gevreesd
te blijven, bedreigingen., met
straatrumoer en poïitieke stakin-
gen.

noeg gehamerd worden op de so-
cialistische onzin, die maar een
betekenis heeft: de ondermijners
onzer instellingen terug in het za-
del te brengen.

Daarom ook zijn er stommen op-
gegaan bij de C.V.P.-mandataris-
seu over bet uitblijven van het
wetsontwerp betreffende de bin-
nenlandse veiligheid van dn Staat

Voor het overige,trouwens kan
het land zeer tevreden zijn over
het beleid van de homogene ploeg,
die, na al wat wel de vorige jaren
hebben meegemaakt, nu toch bij-
na een jaar een zo weldoende rege-
ringsstaDiliteit verzekerd heeft, en
de eerlijke figuur van dhr. Pho-
Jien, met de politieke sportivitelt
die hem eigen is, is .bij /machte
nog Vele aanvaltaï'te trotseren.

K- v. B.

De van de IJzertoren
meer eerbied - en meer onpartijdig-

heid - gewenst, heren !
Met opzet hebben we gedurende het hele onderzoek, dat

door bet Gerecht ingesteld werd betreffende de dynaraitering
van de Uzertoren, met geen woord gerept over dit schan-
daal, zonder weerga in onze Geschiedenis.

Wel hebben we gemeend bij som-
mige gelegenheden te mogen vragen
dat -dit droevige dossier met de nodige)
kalmte zou onderzocht worden door
de mensen die daarvoor in aanmerking
kwamen. Het gaat niet op, geloven we
eens geschreven te hebben, dat de
kwestie van de IJzertoren uitgebuit
wordt met electorale doeleinden, in het
Parlement of elders.

Dat dit niet gebeurd is, betreuren
'we evenzeer als de meésten onzer le-
zers: De IJzertoren werd tot tweemaal
toe door moordenaars opgeblazen, en
•daar waar in ons land elke persoon die
een hond overrijdt of dronken over de
.straat wandelt, met naam, volledig
adres en allerlei bijzonderheden uit zijn1

leven vermeld staat in de gerechtelijke
annalen, lopen ongeveer vijf jaar na de
aanslag op1 dit dodenmonument alle da-
ders en 'aanstichters nog ongestraft
rood, en trekken nu misschien nog aan
de touwtjes van de verschillende pro-
cessen die reeds gevoerd werden van
beide kanten — Openbaar Ministerie
£n Burgerlijke Verdedigmg — maar
tot nu toe nog niets opgelost hebben.

De IJzertoren is een electorale stunt
geworden voor sommige parlementairen
die hun vuil linnen liefst rond dit sym-
bool uitgespannen hebben. Het is nut-
teloos namen te noemen : het triestige
beeld van de jongste Parlementaire dis-
cussies dient zo gauw mogelijk verge-
ten. \e magistraten — en minder

;hoge magistraten — zijn gecómpro-
".jnitteerd geworden door een volksver-
tegenwoordiger, en dit straffeloosi; wat ,

er dus op wijst dat bedoelde volksverte-
genwóordigetygeen ongelijk had, of ten-
minste meer /wist over dit geval, dat
met walgelijke middelen verlaagd
wordt tot een doodgewone « faits di-
vers », de moeite niet waard.

Indiscreties werden van verschillende
zijden gepleegd. Ganse delen uit .ge-
rechtelijke dossiers werden door ver-
schillende kranten gepubliceerd.*. En
nog veel andere dingen méér — we
wijlen ze niet herhalen!

De heer Minister van Justitie heeft
onlangs plechtig beloofd deze zaak in
het reine te' zullen trekken : daartoe
nam hij verscheidene 'maatregelen. .die
— hopen wij ^- wel iets zullen bij-
brengen tot het ontmaskeren van de
afschuwelijke misdadigers die niet ge-
aarzeld hebben, : in hun Vlaamshaterij,
het dierbaarste symbool van Vlaande-
ren'^ volwaardige betekenis inrotis land,
te vernietigen. Dit was de zoveelste slag
in het geïaat varï -de L Vlamingen: Een
nieuwe vernedering... De andere vèr-
nederingeti zijn zonder- antwoord ge-
bleven, enerzijds uit goetbkkigheid van-
wege de Vlamingen, anderzijds weger»
allerlei politieke intrigues. De Konings-
kwestie is er het jongste en meest tra-
giche voorbeeld van. De Koningskwes-
tie kreeg, helaas ! haar dramatische ont-
knoping, die onafwendbaar schijnt De
Zaak van.de IJertoren echter is niet
afgesloten. Integendeel : het zou een
schandaal zijn zo de daders niet gevon-
den zouden worden, een schandaal'dat
geweldige gevolgen zou hebben!... On-
ze Waalse vrienden — óók de Waalse
katholieken, die het heel natuurlijk vin-

>r.rt -. _ —. _
zet werd. Ï3ij î nu opnieuw beschik-
baar...

Zodra hij, vSr'een paar maanden,
terugkomend uitBe U.S.A., voet aan
waj gezet had,Mm^hij het op tegen
Éérste-Minister jpholien, wiens plaats
hij graag had wffljjii bezetten. Van het
brutaalste cote la de la que je m' y
mette... » Wij hSjpen destijds onze le-
zers op de lioogjE gehouden van al de
wederwaardighê*n van dit geval,
Maar het. heeft juet mogen baten...

Om iich te tSosten is de Minister
an State dan naar enkele voordrach-

ten gaan geven rer « de internationale
:raet htfefflaal

de vergeethoek te-geraken. En daar-
bij een onderwerp waarmede men niet
Veel riskeert ; ? öwel, de ÖV.P.-leiding
als de vriend i Spaak konden zich met
zijn plaatje vpi enigen.

Daarbij kon hét echter ook niet blij-
ven. Vier jaaV Tuiten de regering staan
lijkt al zó 'oa uldbaar voor een De
Schrijver als voor een Spaak.

De nieuwste phase van zijn trtbula-
ties werd geopend door een confidentie
van «La hbre Belgique»

« Worden ét linkse bedreigingen
door heel Je C V.P. af dezelfde
mjze beoorJfeU3 Worden aj met
aanhoord zonder grote ontstemming
door enkele Tvier jpèrkirtg in de
schadai» voor memand meer een ge-
heim is? Déze Toerl&ng h een spel
•pan mlngues mei het doel de huidi-
ge homegèni regering (e vervangen
door een coahhe.

En verrïuts dergelijke oplossing
de goeJkcurmg van-een Parlement
met C V ^-meerderheid roet zou
ontvangen, \hopen deze aitnganfen
dat de moalijlthalen door hun on-
derrluunse.*dgiteftjc verjsekt zouden
uitlopen (JjpfcfjKfonJiind'irig Deze
Kameronifjiltfmg wordt Soor enke-

den dat het l*j|ste gerechtelijke onder-
zoek met eén^Êuon- beu t werd beëin-
digd — houder het zich voor gezegd,.

F.L.

P S —V\ zo sympt natisch voor Je zeden

die voor hel' lenblilf opgang maken
ai onze petst* 'ld, we zouden a xeker
mei van gespt 'tn hebben. Hack Jat u
•paard verrnè Ie Ttoatfn hoe 'De

,5fariaVzar<P£ i ftifpohlikltc) vrienden
verdedigt • Jt i veel Jol volksverte-
genwoordiger' ïevefter in zijn onge-
wone strijd y, w de oplossmg van Je
Zaak van dcjjzetlorcn steeds één zeer
hardnekkige rfjjfdcspeler gevonden had
in « De Standaard », doch hoe gfool
moet Je verbazing geveest zijn van des
Standaard'* liezers onlangs in htm blad
te lezen : «Hief- kan vel zijn Jat -de
houding van$e H. De treiter niet
steeds geheel f uiver it geveest*?...

« Dat noemt men iemand laten val-
len zoals een Ëafcfea» schreef f Del»

• daarover heil'gevat in *Dt Nieuwe
Gidst...

kent zijn voornemen om terug op de
politieke voorgrond te treden; men
heeft zijn politieke ambities ontdekt
zoals men getuige is van zijn vriend-
schappelijke betrekkingen met dhr
Spaak. Deze vriendschap dagtekent
Van Londen.

Hij is niet alleen met deze .minis-
teriele bijbedoelingen; hij deelt deze
met anderen-. Deze mtfigues, voor-
over veel gesproken trordt, veront-
rusten de parlementariërs die werke-
lijk gehecht zijn aart de homogene
regerings-formule.

Indien mij Tvcl ingelicht zijn zal
dhr Tr«e"Éefèvrerna6or!a!rt^fovr-
zitier van Je CV P., op Zaterdag
a.s. de kaders van de C.V.P. Voor
hel arrondissement Brussel samen-
roepen om ze te zeggen Ivat hij
denkt van Je socialistische bedrei-
gingen. Dal zal het geschikte ogen-
blik zijn om hem te ondervragen
over Je ^"keforijen waarover Tfij

. hel hier hebbem.

Vierentwintig uren nadat dit stukje
verscheen vergaderde de C.V.P.-
Kamerfractiei, in aanwezigheid van dhr
De Schrijver, en het zat erop. Met
geveinsde verontwaardiging diende dhr
De Schrijver klacht in tegen dit stukje
van c La libre Belgique ». Hij loochen-
de hardnekkig dat hij de leider was
van gelijk welke samenzwering, en
voegde daaraan toe, geheimzinnig als
altijd : < Indien: ik niet altijd alles zeg
mal ik denk, i? dat uitsluitend omdat
ik bevreesd 'ben Voor anbescheidenhe-
Jen...»

Sibyllijns als altijd vervolgde hij
verder : c Ik houd mij alleen bezig met
internationale (ipesoes. Ik heb geen
ambitie om terug in de regering te tre-
den, en zalgcker in 1951 geen mints-
ter-portefeuttle aanvaar Jen. En als Je
pers er niet vos, zou ik nog geheel
Vaf meer Ie vertellen1 hebben... f

Met dezelfde ernst waarmede hij
destijds zijn trouw aan Leopold III
proclameerde, eindigde dhr De Schrij-
ver zijn rade aldus : «/Vet is . een
dvaashéij thans naar ontbirtJing te
streven. Indien iemand de ontbinding
tocnst. hij zegge dit dan hier... Deze
vertrouwenscrisis is gevaarlijk voor Jt
partij; mie verkondigt dat vij niet tcn-
drachtig zijn speelt het spel van de
tegenstrever... »

's Anderdaags kwam een beproefde
bondgenoot hem terhulp, namelijk dhr
Van Molle (Paul-Henri), het ijverig
zoontje van de secretaris des heren van
Cauwelaert, redacteur van <Het
Nieuws (ke) van de Dag t, en wel in
dezer voege :

« Dhr De Schrijver heeft mei kracht
Je praatjes Je kop ingedrukt faarmede
een bepaald blad, met kennelijke £B>£-
de trounf, zijn persoon poogde in op-
spraak te brengen.,.»

Maar «La libre Belgique» hield
het zich niet voor gezegd, en recidiveer-
de als volgt : •:

aanbrengt aan de partij? Dit'voor-
jeenclscl. dat ons doet glimlachen,
ipordl door hem grondig uitgebuit.
Maar is de gewezen uoorzider van
de C. V.P. dan niet van mening Jat
er meer dringenae laken zijn dan
de JfOmmumsfen te bekampen, die

• 8 man tellen in de Kamer en 3 in
Je Senaat. De socialisten zijn veel
gevaarlijker voor het ogenblik-
Waarom zou men deze dan sparen?'

En zelfs « De Standaard »; waar de
acties \n dhr Eyskéns waarernpel
schijnen te dalen, uitte zijn scepticisme
in dezer voege :

Wij begrijpen de zénui>achüg-
heij van Je heer De_Schrijver niet
goed. Een politiek man mag toch
niet van een kleintje 'vervaar J zijn!
Hij zet maar dadelijk de hele frac-
tie overhoop en dreigt met proces-
sen. Wij spreken er^luchtig over,
Tvanl Tpij zijn bij Je zaak niet be-
trokken. Anderen hebben het vuur
aan de lont gestoken.

Het is de £B>eeoV mooi, dat Je
heer De Schrijver zo gram wordt.

- De eerste- keer leerd hij aangevallen
negens Je rol, die hij gespeeld heeft
in Je gebeurtenissen, die Jemachts-
opdracht van Je Koning vooraf gin--

'gen. Dan heeft hij zich harJnekkig
verdedigd tn ie rechters van de on-
derzoekscommissie hebben hem zelf i
gespaard.

HA is natuurlijk ** begrijpen,
dal iemand van Je C..VJ'. nUl
graag de reputatie heeft. Jat hij
onJerJuims kuipt legen Je homo-
gene regering. Dat is We grootste
verdachtmaking, die men thans op
hem kan werpen. Onzes inziens, is
al die verontwaardiging JUfuijU ge-
veinsd, j

Wat moet men Van dit alles nu den-
ken ? '

Ach, in deze benarde tijden hebben
wij weinig devotie over Voor de triestige
beer De Schrijver. Wiarom kan die
Meneer ons niet eindelijk een beetje
met rust [aten? Van hem wordt ten
slotte zo weinig gevraagd, en van ons
zo veel! Wij moeten óns zelven geweld
aandoen, ons eergevoel verkrachten,
onze geliefde Koning verloochenen, om-
wille van een < nationale verzoening y
waarin .het uiterst moeilijk is te gelo-
ven. Van hem wordt alleen gevraagd
zich niet langer op te dringen aan een
opinie die hem uitspuwt, zich te doen
vergeten, zich.te ceffaceren».

Het is vreemd té bedenken dat dit
gemakkelijker is voor het onschuldig of-
fer van politieke hartstocht en wille-
keur dan voor eeri Verraderlijke ziel.
Is dit het begin van de boefe? Wij
willen het graag geloven.

Wat ons betreft, wij zijrf bereid
zelfs ons misprijzen voor dhr De Schrij-
ver te offereh aan 'ónze bezorgdheid -
voor de lieve: eendracht. Ook zonder
ons komt boontje zó wel om zijn
loontje.

J.v.Br.
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De ware
bedoelingen

Wij citeren het laatste gedeelte van
een artikel uit «De Standaard» dat
ook als titel draagt <Naar een nieu-
we revolutionnaire actie >.

(26-VT-61)

Nu wordt kef geheel duidelijk, welke
de ware bedoelingen van de linkse» m
de Koningskwestie fijn geweest. 'Zij heb-
ben de monarchie geheel van- kaar in-
houd wtllfit beroven, slechts een sym-
bool overhouden, dat sij tetfs niet meer
eerbiedigen. Is het niet treurig, te moé-
ten vaststellen hoe Buset met een on-
verholen cynisme de les spelt aan de
Koninklijke Prins t Bij wordt dringend
aangemaand om dit en dat te doen en
steed$ staat de stok achter de deur l Zij
visten vel, waarom Koning Leofold
weg moest t tfu dot hij definitief beslat
heeft op de achtergrond te treden, over-
laden aj hem met complimentjes, ff u

'• is * Zijne Majesteit* plots wijs en edel
geworden; vroeger waren geen namen
voor «Leopold » te slecht.

Set kan verkeren, doch het is ome
plickt toe te 'tien dat ket niet in ons
nadeel verkeert l ïn het bijsonder moe-
ten wij het' geheugen van dhr, Buset
ten beetje opfrissen. Het Staatshoofd
beslist aUctn over de Kamerontbinding,
schrijft hij. Wellicht *mt Spaak derge-
lijke flater niet begaan. De mht» die de
socialistische polemisten hebben vsrsf&d
«in de zogenaamde ongrcndwetteüjk-
heden, die Koning Leopold heeft be-
gaan te omschrijven, is nog i&ct droog
ai reeds nodigen de socialisten fijn toon
uit om arbitrair op. te treden. De Ko-
ning kan volgens ons regime geen. en-
kele politieke daad .stellen, 4ie niet
door een minister is gedekt'. Hoeveel
lange redevoeringen hebben wij m de
Kamer over dat thema niet gehoord f
Nu meent dhr., Buset dat de raevtof

Koning op eigen hand, xonder de toe-
stemming van ajn regering, de Kamer
sou kunne tumtbinden en een geheel
nieifwe politieke situatie scheppen ! De
Grondwet wordt meer en meer een vod,
die voor alles wordt gebruikt.

Het Staatshoofd kan geen geldig ont-
bmdingsbesliat treffen dat niet tegm-
getekend is door een minister. Wij ver-
moeden dat geen nekel lid van de re-
gering de tucht van xjn partij zal m
de wind slaan en dit besluit met rijn
handtekening tal dekken. Bet tal de
kier misschien verwonderen, dat wij
dftf concrete kwestie aanraken, doch
gtj is niet to theoretisch, want verschei-
dene kranten hebben er reeds op gtsin-

^ speeld*. De volksmond tegt: waar er
•rook is, is er vuur l • '

Welnu, de entbinding is niet gewenst
in het belang van de monarchie of van
het land. Al te veelvuldige verkiezingen
ondermijnen het regime- De bevolking
is rustig, de economische toestand is
goed. Een'- beetje moed en een minimum
van wilskracht volstaan om'het hoofd
te bieden aan de sodalisüsahe agitatie,
die tot mislukking is gedoemd, f A nou-
veau rqi, vu nouveau parlement » is een

'slogan die dhr. Bvset voor de gelegen^
hdd uitvindt. Sij is noch in réchte noch
in feite gegrond.

Men schrijft ons...

Apenstreken
Ten tijde dat. Ik nog een jonge

bengel was — lang geleden —, -be-
zocht ik dikwijls de dierentuin, de
<Zoologie>, zoals men hem destijds
•noemde. En. daar gingen we de apen
bezoeken, enig doel onzer wandeling.
Aan de kleine ingang der Camot-
straat, kochten we cnotjês», om die
aan de apen te geven, zo luidde het;

Oproep aan alle
Komiigrsgfczinclen!

* c^ • " cy. • • • -.
Onderstaande- oproep wordt i>erspreiV door de KoningsgezinJc

Bewegingen. Elk «ffg* Ael voort /

VERZAMELING. BLOEMENHULDE, OP
ZONDAG 15 JULI 1951, TE IS UUR,
VOOR HET KONINKLIJK KASTEEL TE

LAKEN

DE KÖNINGSGEZINDE GROEPERINGEN
VAN HET LAND

In der waarheid echter om ze naar
do aapjes te «gooien», goed mikkend,
om ze kwaad te krijgen en dan te
kunnen lachen om: de zonderlinge
grimassen, om de^yan woede krijs-
sende tanden... "'•

Waarom ik dit aanhaal?... Wel
•eenvoudig omdat de apen van mijn
kindsheid me nu jjffeen denken aan
de cmoedige> konuigstrouwen, aan
de «dappere» CV^rs, wiên de ko-
ningshaters ook cnbtjes» in 't gezicht
werpen, terwijl '&jb hartelijk lachen
om de grimassen
lijk de andere uit
ook de nootjes krt
eten,... en dan m<
de scherpe
zitten, knarsetandend, maar heel on-
schadelijk, als vreesden ze ;Coeosno-
ten te zien vliegen, in stede van «Not-
jes*... ~w

Juist een jaar gleden, kregen we
zoiets te zien ; we,beleef den daar de
afschuwelijkste ve.&oning Van ener-
zijds vuige uitingen van Koningshaat
en eedbreken, eii ag'̂ erzijds laffe toe-
gevendheid, uit vrees voor het ge-
spuis. n{

apen, die juist
kinderjaren,

. de pulp op-
if.ïmn achterste op

i schalen gaan

«Passons l'épong» nietwaar ?...
Het gevaar Is voorbij, gevaar voor
relletjes, die de edele rust onzer heer-
kens zouden storen, wijl ze te laks
zijn om eindelijk eens hun' vuisten te
ballen en luid te spreken, waar ze
recht en plicht toe hebben, steunend
op de overgrote meerderheid die aan
hun zijde staat en ze gebracht heeft
waar ze nu staan... en zo gemeen
mislïruik maken van ons vertrouwen!
Ze kraken de nootjes ,en zitten liever
op ,de puntige schalen, <un aourïre.
commercial aux Ièvres...!> Om 'te
walgen...

En waarom zouden de «anderen»
ophouden?... De eerste akte def tra-
gedie speelde zich af geheel volgens
hun. verlangens... De tweede akte
wordt voorbereid...: de eerste nootjes
vliegen .reeds door de lacht, uit dé
handen van Spaak, Buset en andere
A4el's...

Maar of WIJ dat nog eens zullen
meemaken, gelaten en grijnzend neer-
gehurkt op de puntige schelpen?..:
Dat Is een andere vraag...!

Voor wat mij aangaat, zo verklaar

Ik kort en bondig dat ik bereid ben
ditmaal op de eerste rangen der Ko-
ningsgetrpuwe troepen te marcheren,
en zo nodig, met mijn zeventigjarige
vuist — z'is nog stevig -^— nu zelf
eens Cocosnoten naar de hoofden der-
ontrouwe huichelaars te slingeren, zo
deze het nog eens waagden oproer te
stoken om recht, eer en vrijheid te
verkrachten...!

Begrijpen onze CVPërs het nu toch
niet; eens voor goed, dat, ons geduld
ten einde is... dat we <willen» en
«eisen» wat we van hun vergden en
wat ze ons plechtig verspraken...!

Eén verraad is reeds te veel, we
zullen geen ander meer dulden: ge-
noeg nootjes gekraakt, mijnheren...
De tijden van Limoges, Laken, zijn
voorbij : wij willen wat is recht en
zullen winnen wat we willen...!

, En GIJ ceedverbrekers», tPOTEN
AF>...! Begrepen?...

JUVENAL.
N.v.d.R.

Bravo voor onze zeventigjarige cor-
respondent. Geheel wat <jongeren>
zijn heden ten dage zeer vele jaren
ouder» dan hij...

EEN KEERPUNT
•*-

/ervolg T^tn blz. 1)

die onbaatzuchtigheid door deze tragi-
sche ontknoping niot nodig.

Daarom is voor óns de enige reden
tot' vreugde, dat dj^/monardue voort-
Jeeft in de persoonjïan Boudewijn I,
Koning der Belgen^

•Wij wüfcn aUT^uwe'onderdanen
deze vreugde niet j$£oedelen door een
"herhaling van al deg»ittêré maar recht-
vaardige kritiek op' é tiouwelozen en
lafaards, noch ze ü 3e schaduw laten

' stellen dooi lófpiij^ gen op 'de Voor-
ganger. Onze" woófl n zouden te zeer
gelijken op die der nichelaars. Daar-
om willen we de'i Bnsbcstijging van
Böudewijn I 'beltvéBiu suite, hocz«r

• •w* Dok 'de j$nge jSSjt giaézén ?ajnj

Én de ToekonuU j

Het Jijdt geen twijfel. dal de lo-
mende maanden en jaren h*! land, het
staatshoofd en de legering voor zeer
zware problemen zullen *teHen. Wij
willen medewerken ,aaji de oplossing er-
van en dat kan alleen maai op reële
grondslag. Deze reële grondslag is voor
ons de christelijke'' levensvisie en de
solidariteit van alkChristenen, om ein-
delijk te geraken hjt een rechtvaardige

Leopold III de loning was van een
partij. '

Omdat wij weten dat de C. V. P.
vreemd is aan dat Machiavellisme, zijn
wij er van overtuigd, dat, nu de ver-
wezenlijking van het hoofddoel mis-
lukt i», <fc CV.P. niet alleen krach-
tens haar meerderheid, maar ook als
compensatie voor het geleden prestige-
verlies, het recht heeft alleen te regeren,
met al de voordelen die er aan vast
zijn.

•« Zoekt eerst bet rijk der hemelen en
het overige zal U toegeworpen wor-

den >. Dat overige is de homogene C.
V.P.-regering, en die zullen we blij-
ven steunen door te ijveren tegen elke
scneurmakerij.

Ik denk dat in de grote lijnen dit de
enige conclusie is die zich opdringt aan
een christelijk geweten na de opgedane
ervaringen, en dat het ook in het raam
van ónze, weliswaar fel 'gehavende, 'de-
mokratisch-parlenientaire instellingen de
enige manier is die overblijft, om ver-
dere diensten te bewijzen aan Land en
Vorst.

Prof. Dr F. Peeten

Mc Cloy over het doel dat
de Verenigde Staten in

Duitsland nastreven
(Vervolg vm Uz. 2)

' • 2. Welke positie neemt Duitsland
in bij de worsteling, tussen het Oosten
en het Westen? En welt standpunt

de West~Berlijners er toe te bewegea
voor de communisten te capituleren
doch heeft integendeel geleid, tot doel-
treffende, tegenmaatregelen.

M^ k-t—lJ.;.,,, >„> J. J„j_ ,_



door een-t minister a gedekt. Hoeveel
lange redevoeringen ïtebben wij at de
Kamer over dat thema niet gehoord ?
Nu meent dkr. - Busct dat de

DezoeKen, enig uwci. UUM». ..-̂ -«..—-e,.
Aan de kleine ingang der Campt-
straat; kochten we «notjesi, om die
aan de'apen te geven, zo luidde het;

Oproep aan alle
Komngsgezinden!
Onderstaande- afroep wordt verspreid éoor de Koningsgezimie

Bewegingen. Elk zegge het voort l

VERZAMELING, BLOEMENHULDE, OP /
ZONDAG IS JULI 1951, TE 15 UUR,
VOOR HET KONINKLIJK KASTEEL TE

LAKEN

DE KbNINGSGEZINDE GROEPERINGEN
VAN HET LAND

Een Motie van de
ingsgezinde Bewegingen

r f^ afgevaardigde!! van dg Konings-
gezinde Bewegingen, -vergaderd te
Brussel op Woensdag 13 Juni 1951:
Na kennisname van het schrijven dat
Z.M. de Koning op 7 Juni 1951 ge-
richt heefVtof de heerEerste-Minister:
— Buigen met «Jntroering en eerbied
voor het nieuw offer dat de groot-
moedigheid van de Koning bereid is te
brengen aan de innerlijke vrede van
iretLani
— Stellen vast 'dat de Koning bij
deze-gelegenheid terecht de uitoefening
van Zïjn prerogatieven heeft hernomen,
aldus ontijdige onderhandelingen ver-
mijdend.
— Betreuren dat dit gebaar onver-

' mijdeiijk gemaakt werd :
— door de tekortkomingen van de

mandatarissen van de loyale meerder-
heid van het Land;

•— door het stilzwijgen dat deze
mandatarissen hebben menen te moeten
onderhouden omtrent de werkelijke ge-
voelens van deze meerderheid, zowel
aU over de werkelijke gevoelens van

•de minderheid.
— Betreuren namelijk dat deze man-
datarissen itiet tijdig geopenbaard heb-
b e n : . - • ' " . -

— de onoprechtheid van diegene die
er in feite op uit zijn de Staat te ont-
binden, terwijl zij veinzen dat zij zich
verenigen rondom de huidige oplossing;

— de bitterheid van dé loyalistische
meerderheid'die bevestigd werd op 12
Maart 1950, tenoverstaan'van de ge-
volgen van een gewelddaad die alleen
mogelijk werd dóór zo' veel verraad.

— Stellen met leedwezen vast dal- de
houding van de regeringspartij zich lo-
gisch ontwikkeld heeft tot de tijdelijke

bekrachtiging van een revolutioncaire
toestand, door de vervanging van de
grondwettelijke organen door de par-
tijen en door het ondergeschikt maken
van deze eerste aan deze laatste.

— Weigeren in ieder geval de partijen
- die dooi de Grondwet niet erkend
worden - te aanzien als organen van
de nationale wit
— Protesteren met de grfotste kracht-
dadigheid tegen de tendentieuze vertol-
kingen waarmede reeds wordt uitge-
pakt.' - • - • - • ' • • '
— Gevoelig aan de eer ofcZ.M. de
Koning hun betuigd heeft, .en aan het
bewijs van vertrouwen dat Hij zich
gewaardïgd heeft hun te geven in Zijn
boodschap van 2 Augustus 1950,
waardoor Hij ze verzocht heeft zich
te verenigeii: rondom. Zijn Zoon, be-
vestigèii aan Z.M* dat Z.K.H. de
Hertog van. Brabant morgen Koning
der Belgen, in wie zij de waardige en
wettige vertegenwoordiger van Zijn
Doorluchtige Vader zien, én dé be-
waarder van de Grondwettelijke voor-
rechten die de Koning Hem heeft toe-
vertrouwd, zullen dienen zoals zij tot
nogtoe de Koning gediend hebben, en
dat zij in' Zijn Persoon de integriteit
van de Koninklijke InsteHing zullen
blijven verdedigen.

— Doen beroep op de onbaatzuchtige
vaderlandslievende krachten, opdat zij

- zfch zouden verenigen in het Verbond
voor Nationaal Herstel, en aldus de
werking van deze groepering zouden
versterken, teneinde zich te kunnen
verzetten zo veel als- nodig aan elke
hernieuwing van de wanordetjkhederi
.waarvan België het slachtoffer geweest

fvoniog der-d

Wij wüfcn als
deze vreugde niet;
herhaling van al
vaardige kritiek
lafaards, noch ze 'ii
stellen door lofprijs
ganger. Onze
gelijken op die dei-
om willen' we dè'l
BoudeWijn I
we odk 'de jonge $

iuwe "onderdanen
len door een
maar recht-

trouwelozen en
schaduw laten

jgen op de Voor-
zouden te zeer

ilaars. Daar-
ibéstijging van

'in stilte, 'hoezeer
genezen .zijn^

En de Toekomst. '-',

Het lijdt geen twijfel dat de ko-
mende maanden en jaïcn het land, het
staatshoofd en de 'regering voor zeer
zware problemen zullen stelden. Wij
willen medewerken ̂ aii de oplossing er-
van en dat kan alléén maar op reële
grondslag. Deze reële grondshg is voor
ons de christelijke' levensvisie en de
solidariteit van alle Christenen, om ein-
delijk te geraken tqt een rechtvaardige
oplossing van het sociale probleem en
om de chnstebjke belangen te vrijwa-
ren op hst internationale terrein van het
werk voor vrede en veiligheid.

Dat betekent voor ons, dat we de
monarchie zullen bGjvett steunen met al
de krachten waarover we beschikken en
dat we zullen pogen dïwr beïnvloeding
der openbare mening, macht te verwer-
ven m de enige partl], o5e bi] ons daar-
voor in aanmerking koint : de Christe-
lijke Volkspartij -W«,hebben, in het
verleden al te dikwijls, de ervaring op-
gedaaa, dat door niet-chnstelijke ele-
menten de verantwooüaelijkheid voor
de katasfarophe van ^h 1950 steeds
geheel en al op deruayah de C.V.P.-
leiders geschoven ïrcnf, terwijl dezelf-
de personen de -onmeetbaar grotere
schuld der liberalen ói Socialisten uit
schaamte «f uit oueps tchtheid eenvou-
dig doodz^megejix-

We hebben ook Herhaaldelijk ge-
hoord — en'hier ven iegen de antikle-
rikale konmgsgez^tia ?%el kamp der
muiters van jub 195 l — dat geheel
de koningszaak door jle C. V. P. van
den beginne af was t eengestoken om
over die spfmgplajïk dj- absolute meer-
derheid te behalen, en^at haar in den
grond wemig gefcgenjas aan de Ko-
ning Dat U absoluut onjuist.

We weten dat Sc *nö-Leopoldisten
der C.V P. een-dodelijke angst had-
den voor die meerderheid en dat de
koningsgezinden der CV.P. steeds
met gespannen vewacfeing hebben uit-
gekeken naar een, evjntuele kentering
bij zekere Liberalen efl" Socialisten.
Deze C.V.P.-ers beschouwden het als
een ongeluk — en dat was het ook
naar ónze mening — dat de Koning
moest terugkeren óp basis van een par-
lementaire meerderheid die bestond uit
leden van' één enkele partij, omdat
zulks althans de schijn verwekte, dat

compensatie voor hét geleden prestige-
verlies, het recht heeft alleen te regeren,
met al de voordelen die er aan vast
zijn.

' < Zoekt eerst het rijk der hemelen en
het overige zal U toegeworpen wor-

van onze, weliswaar fel'gehavende, de-
mokratisch-parlementaire instellingen de
enige manier is die overblijft, om ver-
dere diensten te bewijzen aan Land en
Vorst.

Prof. Dr Fi Peeter»

Mc Cloy over het doel dat
de Verenigde Staten in

Duitsland nastreven
(Vervolg van Wz. 2)

2. Welke positie neemt Duitsland
in bij de worsteling tussen het Oosten
en het Westen? En welk standpunt
neemt Duitsland hiertegenover in J

3. Welke vorderingen zijn reeds
gemaakt bij het streven van Duitsland
een democratische staat te maken ?

Met betrekking tot de eerste vraag
zeide Mc Cloy dat Duitsland een van
de gebieden was .waar het gevaar het
meest acuut is. Hij zeide -.

< De Russen doen hun uiterste best
om zonder hun toevlucht te nemen tot
openlijke mibtaire agressie, de Duitsers
in hun macht fe krijgen en Duitsland
tot de belangrijkae Russische vazal:
staat te maken.

Zij weten dat de andere Europese
landen, als de Russen in hun opzet
zouden -slagen, zich misschien gedwon-
gen zouden zien,te capituleren.

Met betrekking tot de tweede vraag
zeide McCloy dat dé 18 millioen Oost-
Duitsers die onder communistische heer-
schappij leven niet in de gelegenheid
zijn hun. opvattingen kenbaar te maken
wat wel een scherp contrast vormt met
de positie van de1 WesthDuitsers.

Mc Cloy zeide: «Ongetwijfeld
wensen zij ook-meer vrijheid en wil-
len zij het communistische juk afwer-
pen. Óp den duur zullen de twee defen
wéér samengevoegd moeten worden en
zal een herenigd Duitsland deel moe-
ten gaan uitmaken van de Europese
volkeren gemeenschap.

De 47 milHoen inwoners van de fe-
derale Duitse republiek werden tot dus-
ver alle communistische pogingen, hen
van het'Westen te scheiden, met goed
gevolg verijdeld.

De propagandaleuzen van de zoge-
naamde, dóór -de communisten opgesteb-
de vredespetities hebben 'geen werke-
lijke weerklank in West-Duitsland ge-
.vonden.

De Russische politiek die gericht is
op het wekken van vrees is er alleen
niet in geslaagd de West-Duitsers en

de West-Berlijners er toe te bewegen
voor de communisten te capituleren,
doch heeft integendeel geleid tot doel-
treffende tegenmaatregelen.

Met betrekking tot de derde vraag,
en in het bijzonder in verband met het
vraagstuk of de Duitsers, zonder dat
zulks nieuwe risico's meebrengt, op-
nieuw bewapend kunnen worden, zeide-
Mc Cloy :

< Hebben wij vergeten dat wij na de
tweede wereldoorlog de plechtige gé-
lofte hebben afgelegd, dat wij nooit
zouden toelaten dat Duitsland weer een-
militaire mogendheid werd? Is onze
tegenwoordige poËtiek niet in srijo5
met deze gelofte en ia zij geen kort-
zichtige opportuniteitspolitiek?

c In de éérste plaats willen wij met
onze politeik niet bereiken dat het
Duitse militarisme herleeft of dit oog-
luikend toelaten.

De Verenigde Staten en hun bood-
genoten zijn niet minder vastbesloten,
dan ooit om nooit toe te laten dat er
weer een Duitse GeneraEe Staf in de
oude Pruisische betekenis van het
woord komt, evenmin een militaire kaste:
met de politieke én maatschappelijke
macht en invloed die deze vroeger be-
zat en evenmin een Duits leger dat op
den duur gebruikt zou kunnen worden;
voor het plegen van agressie.

Mc Cloy zeide dat aan alle voor*-
stellen die tot dusver gedaan zijn met
betrekking tot een eventueie Duitse bij-
drage aan de defensie het principe teit
grondslag had gelegen dat deze bij-
drage alleen geleverd kan worden in
de vorm van een integraal onderdeel
van een grotere internationale organisa-
tie.

Als het Duitse/volk besluit een bij-
drage tot de defensie te leveren, zal
het dit alleen op deze voorwaarden
kunnen doen en zullen alle mogelijke
voorzorgen genomen worden ora te ver-
zekeren dal aan deze voorwaarde vol-
daan wordt. Mc, Cloy zeide dat de
Duitsers zelf niet anders wensten.
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Hoe leven de Christenen in de Sovjet-Unie ?
N Onder deze titel verscheen in hel Frans maandblad
« Ecclesia », dat onder leiding van Danïël Rops verschijnt,
een tot dan toe onuitgegeven artikel van een zekeren Maurice
Colinori, aan de hand van een tijdens een lange, nauwge-
zette en objectief doorgevoerde studie. Het is een lange stu-
die, maar wij zullen' ze integraal overdrukken, in de ver-
taling van het veertiendaags tijdschrift « Documentatie » van
het A.C-W., omdat zij onze gezichtskring op toestanden in
U.S.S.R. op dat gebied best kan aanzuiveren. Hier volgt het
derde gedeelte.

Orthodoxe wereld ?
Aansluitend bij een berucht gewor-

den phrase. schreef de « Revue'van het
Patriarchaat van Moscou » het volgen-
de : «Moscou is het derde Rome; het
is het symbool van een universele con-
centratie c!ie tegenwicht dient te vor-
men met het Pausdom en zijn dwaze
dromen over weréldheerschappij » blz.
56).

De Patriarch van Moscou moet dus
de opvolger van de H. Petius zijn.
Deze gedachte, duizendmaal hervat en
herhaald, is het leidmotief geworden
.van de <buitenlandse politiek» der
Russische Orthodoxe Kerk. De bezeer
ken van de Metropolieten van Lenin-
grad, Kroutitsy, en van de Patriarch
Alexis aan al de orthodoxe landen en

: aan Engeland, waarvan de Kerk, die
zelf ook nationaal is om erkenning door
Moscou verzocht had, hadden in de
eerste .plaats de vestiging kan deze he-
gemonie t£Q doei

De eerste resultaten ervan manifes-
teerden zich bij de conferentie der
autdcephale orthodoxe kerken, die
doorging te Moscou, van de 8e tot de
l 7e Juli 1948, ter gelegenheid van de
500e verjaring van de zelfstandigheid
dei Russische Kerk. Behalve de, ver-
tegenwoordigen van de Russische
Kerk. namen aan de besprekingen deel:
de patriarchen van Georgië, Roemenië,

Kerk van Polen, de-Kerk van Albanië,
de Russische Kerk v»n Tchecoslovai-
krje, van West-Ëüropa, van Centraal-
Europa en de Verenigde Staten. De
patriarchen van Antiochië én Alexan-
dria waréb* eveneens vertegenwoordigd.
De patriarchen van Constantinopel en
Griekenland, die zich bij de jubileum-
plechtigheden vertegenwoordigen lieten,
gaven kun afgevaardigden evenwel
geen vergunning deel te nemen aan
de conferentie.

w/ j,., ..„,.,„;„ „t j. t„v„,

te» kerken. Lt.z. met het-regime ver-
bonden. -

In 1917 waren er 50.960 orthdoxe
priesters. Hoeveel oefenden er hun mi-
nisterie uit in 1941? Volgens hetzelfde
rapport. 5.665.

Vanaf October 1943 werd een
grote inspanning gedaan om de kerken
weer te openen, want 90 % waren voor
andere dan religieuze doeleinden be-
stemd geworden.

Thans zou de Orthodoxe Kerk', die
het t renoverend > schisma heeft opge-
slorpt, over 15.000 kerken en kapelfea
beschikken, bediend door ongeveer
20.000 priesters (voor het .merendeel
schismaheken), die zich begin 1943
onderworpen hebben.

Hoe een kerk'weer geopend?
Dit is het eerste probleem. De wet

van 8 April 1929 decreteert : Art. 10
1. f Teneinde Jn de mogelijkheid ge-
steld te worden aan hun godsdienstige
behoeften te voldoen, kunnen de ge-
lovigen die een godsdienstige gemeen-
scnap.vormén, in verstandhouding met
hét. Uitvoerend Comité van het canton
of het district of dé locale Sovjet, gta-
t«f de nodige gebouwen bekomen, »•

0e < godsdienstige gemeenschap»
waarvan sprake, is eeü «'associatie die
bij de autoriteiten dient aangegeven » en
die burgers van dezelfde godsdienstige
overtuiging groepeert tlfe ten >röUè.:£3ht-
iaiisïir roudiüusi.!» «je ga&pfiap
door de locale "autoriteiten erkend, dab
heeft zij het recht «godsdienstoefenin-
gen té organiseren > en de kerkelijke
goederen te beheren», alsook de pas-
toor té benoemen. Dé locale Sovjet
moet hét echter met die benoeming
eens zijn.

Vóór 1943 was het practisch onmo-
gelijk een kerk wéér te openen. De
vergunning moest inderdaad gegeven
worden door de' locale Soviel, die ener-
zijds niet te vinden was vóór het nemen
van zo'n «reactionnaire» maatregelen,

verdediging sommen stortten die vaak
honderdduizenden roebels bedroegen.

De materiële fóestand van de ortho-
doxe geestelijkheid is thans zeer bevre-
digend. Er is on| zo te zeggen geen
priester die, om SLm geld te beleggen,
niet een of meer gebouwen heeft aan-
gekocht. "

Het gebeurt zsfs dat in de na de
revolutie pntstanej steden vaak toela-
ting wordt verkeer tot het bouwen van'
een nieuwe kerk.-THfet is zeker een on-
gewoon feit, data er in Magnitogorsk,
de stad dié bestemd was om het toe-
komstig Rustand^ot \oorbeeld te die-
nen, en waar de'Tocale soviët in 1930
proclameerde «4at er niet één enkel
christen werd «iangetroffen », sedert
Ï944 twee kerken werden gebouwd.

DE KERK WEER GEOPEND

Eindelijk is de kerk weer geopend
voor de eredienst De gelovigen stro-
men toe, want hel is een algemeen er-
kend: feU.'iiat de Russische kerken elk

. uur van de dagitoi soms' 's nachts vol
volk zitten. Het^pawchieleven wordt
georganiseerd De door -de gelovigen
verkozen pastooisicnrnng vanwege het
diocesaan comité (het comité Karpov,
uitsluitend samengesteld uit leden der
partij) de investituur. Hij zal zijn
ministerie .kunnen . uitoefenen. Binnen
grenzen) Binnengrenzen x£e door geen
enkele Westerse" kerk zouden worden
aanvaard. Het ia hem verboden god»-
dienstonderricht^ geven, aan kinderen
en jonge lui, ejg patronaat te ope-
nen, of om het even welk liefdadig,
werk in te nekten. Hij mag ook de
vrouwen ' of de
een- bibhotheek^
of ^een
enige»bpeken
mag, zijn de
ning van -de
: den gemist

Wat ma
leen
Eén ding
gelaten. Hij
voeding
?xlie niet
verbod tot

hij

niet verenigen,
en of een leeszaaj

organiseren. De
ij wettelijk bezitten

die. bij de uitoefe-
t nierkunnen wpr-

«orcto» van'hët jaai«
dan wel doen? -Al-
plechtigheden leiden.

hem daarbij nog toe-
een godsdienstige op-

aan kindergroepen
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geven van godsdienst-
onderricht is .inderdaad de toetssteen
van de sojvietpolitiek. Honderden
priesters en .teken werden om het over-
treden van dij verbod gedeporteerd^ De
priester heeft', inderdaad een hutpmid-
meï waarvan hi] overvjoedig gebruik

men. De sermoenen mogen in geen ge-
val de vorm aannemen van één metho-
dische conferentie-cyclus. Kinderen, en
volwassenen worden bij tientallen tege-
Ejk gedoopt. Huwelijken worden inge-
zegend bij groepen. De godsdienstige
begrafenissen zijn talrijk, en kan de
priester aan. de lijkstoet niét deelnemen,
op het kerkhof toch is hij andermaal
aanwezig (in burgerpak) voor het ge-
ven van een vluchtige benedictie.

Sedert 1943 mogen de priesters
weer in soetane op straat verschijnen,
op voorwaarde dat zij. alle godsdiens-
tige gebaren achterwege laten. Op tal-
rijke plaatsen !uiden de klokken weer.
Dit alles wórdt door geen wet geregeld,
maar hangt alleen af van de welwil-
lendheid van de locale autoriteiten.
Godsdienstige vrijheid, ja, maar binnen
de kerkmuren. Aldus kan de toestand
worden samengevat De evangelisatie is
niet alleen niet geoorloofd, maar wordt
bovendien streng gestraft Het delict
< godsdienstige propaganda » wordt be-
schouwd als een ernstige Aanslag op de
constitutie.

VAN DE PAROCHIE
NAAR HET BISDOM

De parochie is de basis van het or-
thodox godsdienstig leven. Zij wordt
bestuurd door een parochieraad, die
gewoonlijk uit een twintigtal personen
bestaat, waaronder de voorzitter, de
secretaris en de penningmeester om de
drie jaar opnieuw verkozen worden.

Elke parochie heeft haar deken, die
ten overstaan van de bisschop verant-
woordelijk is vpot de gang van zaken
m de parochie en dié een beperkte raad

:voorzit, 'de'«kerkraad», die een soort
uitvoerend . orgaan is. Elke parochie
schrijft de gelden herkomstig van de
giften der gelovigen over op een spe-
ciale bankrékéauig, -: * • , *:.

De parochies zHn verenigd in dis^
trikten, met aan het hoofd een door de
bisschop benoemde aartspriester. Al de
districten van een zelfde administratief
gewest vormen «het bisdom >, aas
welks zetel het « Comité voor de rege-
ling^ van de aangelegenheden der Or-
thodoxe Kerlc» verbonden is, dat na-
mens de Staat het diocees superviseert.
'Het is verwonderlijk dat men maar
niet te weten kan komen hoeveel bis-
dommen de JSoyiet-Unie telt De cij-
fers schommelen tussen 72 en 192. Dit
laatste cijfer schijnt het dicht» dé

Wij kunnen ons dus afvragen of het
de Orthodoxe Kerk is die het schisma
heeft opgeslorpt, 'dan wél óf het niet
eerder de vroegere dissidenten zijn, die,
door in massa naar de Orthodoxe Kerk
terug te keren, deze laatste edelmoedig
hebben gekoloniseerd.

Zonder nu bepaald geloof te hech-
ten aan de getuigenissen luïdens de-
welke de seminaries (zoals dat. van
Kiev) gereserveerd werden voor gewe-
zen, leden van de Komsomol, .mogen we
toch veilig, aannemen dat de onwetend-
heid van de Russische clerus, verba-
zend is. Wat wordt den priesters ge-
vraagdJAlleen maar dat zij de officies
kunnen lezen. Er werd gepoogd daarin
verandering te brengen bij het weer
openen van bepaalde seminaries : (e
Moscou, te Kiev. te Ijeningrad, te
Lvov, te Qdessa, te Minsk, en van de
oude theologische academies van Mosr
cou. Leningrad en Kiev.

Het tekort aan priesters doet zich
op schrikbarende wijze gevoelen. De
geciteerde cijfers trouwens hoeven geen
illusies te wekken als men de uitge-
strektheid van het grondgebeid en het
aantal inwoners m aanmerking neemt
Moscou kan ons de schaal aangeven:
van de 420 in 191 7 bestaande kerken,
werden er 30 opnieuw geopend. Daar
dienen nog aan toegevoegd : een Fran-
se katholieke kerk, een evangelische
kerk, een moskee en twee synagogen..

Van de meer dan 1.000 kloosters
bestaan er nog 89. Is het aantal gelo-
vigen aanzienlijk gebleven, hun onwe-
tendheid is het niet minder. En wat
erger is, het merendeel der christenen
schijnt genoegen te nemen met een pas-
sief deel uitmaken van de kerk, of met
een bijgelovige devotie* voor de.,een of
andere icone. Het cfiristianisme, dat
eerst^overal werd vervolgden later on-

^clér zijn «orthoSóïéi vorm" door het
regime geassimileerd werd, heeft zijn
diepe zin verloren.

EERVOL ̂ X
VERSLAGEN

(Vmaig van Wz. I)



; aan Ejigeland, waarvan de Kerk, die
zelf ook natipaaal is om erkenning door
Moscou verzocht had, hadden in de
eerste plaats de vestiging Van deze he-
gemonie ten doet

De eerste resultaten ervan manifes-
teerden zich bij de conferentie der
autticephale orthodoxe kerken, die
doorging te Moscou, van de 8e tot de
l 7e Juli 1948, ter gelegenheid Van de
500e verjaring van de zelfstandigheid
der Russische Kerk. Behalve de, ver-
tegenwoordigen van de Russische
Kerk. namen aan de besprekingen deel:
de patriarchen van Georgië, Roemenië,
Servië^ de exarch van Bulguije,. de

"

Dit ïs het eerste probleem. De wet
van & April 1 929 decreteert : Art, l O
1. « Teneinde .jn de mogelijkheid ge-
steld te worden aan hup godsdienstige
behoeften te voldoen, tunnen de ge-
lovigen die een godsdienstige gemeen-
schap vormen, in verstandhouding met
het Uitvoerend Comité van het canton
of het district of de locale Sovjet, gra-
tis; de nodige gebouwen bekomen».

De c godsdienstige gemeenschap »
waarvan sprake, is een < associatie die
bij de autoriteiten dient aangegeven » en
die burgers van dezelfde godsdienstige
overtuiging groepeert die ten voU^

Kerk van Polen, (jM^erk van Albanië,
de Russische Kerk van Tchecoslova-
krje, van West-Europa, van Centraal-
Europa en de Verenigde Staten. De
patriarchen v£fi Antiochië en Alexan-
dria waren* eveneens vertegenwoordigd.
De patriarchen van Cpnstantinopel en
Griekenland, die zich bij de jubileura-
plechtigheden vertegenwoordigen lieten,
gaven hun afgevaardigden evenwel
geen vergunning deel te nemen aan
de conferentie.

Waren dus aanwezig a! de kerken
van achter het ijzeren gordijn en de
afgevaardigden vaa de kerken van
Griekenland en Constantinopel. De
eerste onderscheidden zich door < een
voorbeeldige tucht ». De patriarch van
Roemenië, Justinianus (gewezen lid
vaö de communistische partij), de
exarch van Bulgarije, Stephanus, de
Albanese bisschop Paisy, verheerlijkten
om beurt c- het derde Rome, brandpunt
van de orthodoxie *, de Russische revo-
lutie «die zo machtig bijdroeg tot de
welvaart en de Vrede in de wereld >,
Er werd een uitvoerig programma uit-'
gewerkt in verband met de uitroeiing
van het katholicisme in de landen ach-
ter het ijzeren gordijn. (De vervolging
tegen de Roemeense katholieken begon
inderdaad na de terugkeer tp Boekarest
van patriarch Justinus). Aldus kwam
te Moscou tot stand datgene wat het
Roemeense blad cQuotidianoV terecht
heten mocht : een kerkelijk Komin-
fopn

Aldus manifesteerde zich nadruk-
ielijker dan ooit wat Paus Phis de
Xllde in zijn Kerkstboodschap noem-
de r ede serviele afhankelijkheid
waarvan bepaalde- vertegenwoordigers
van de zogeheten orthodoxe godsdienst
blijk geven ten overstaan van een con-
ceptie, die zich, naar zij niet moe wordt
te proclameren, geen rust zal gunnen
vóór de christelijke godsdienst zal uit-
geroeid zijn ».

HET LEVEN IN EEN ,
ORTHODOXE PAROCHIE

IN DE U.S.S.R.

In 1917 waren er op Russisch
grondgebied 46.457 kerken. Hoeveel
bleven er daarvan geopend in 1 94 1 ?
ïn een Sovietrapport wordt hei cijfer
4.225 vermeld.. En dan goïd het in het
merendeel der gevallen nog « dissiden"

door de locale autoriteiten erkend, dan
heef t zij het recht "« godsdienstoefenin-
gen té organiseren* en de kerkelijke
goederen Ie beheren >, alsook de pas-
toor te benoemen. De locale Soviet
moet het echter met dié benoeming
eens zijn.

Vóór 1943 was het practisch onmo-
gelijk een kerk weer te openen. De
vergunning moest inderdaad gegeven
worden door de* locale Soviet, die ener-
zijds niet Ie vinden was voor het nemen
van zo'n « reactionnaire > maatregelen,
en er aan de andere zijde alle belang
bij had de kerkelijke gebouwen, waar-
van hij doorgaans de benificiant was,
niet uit handen te geven.

Sinds de stichting van de «Raden
voor de regeling van de aangelegenhe-
den der Orthodoxe Kerk », lag de be-
slissing daar. En deze staatsambtena-
ren, die nieuwe directieven gekregen
hadden, toonden zich heel wat inschik-
kelijker.

Er dient een rekwest ingediend, on-
dertekend 4<x>r ten minste twintig vol-
wassen en gelovige personen die al hun
burgerrechten bezitten. Dit rekwest
dient gezonden aan de bisschop van
het diocees welks grenzen precies met
.die van de administratieve omschrijving
fimenvalïen. De bisschop mag dit .re-
kwest slechts steunen zo hij de verzeke-
ring heeft dat de gelovigen het ge-
bouw met eigen middelen kunnen on-
derhouden. De onderhandelingen zijn
over het algemeen zeer lang. Het komt
er inderdaad op aan de actuele benifi-
ciënt te verdringen en dat gaat niet zon-
der menigvuldige klachten en betwistin-
gen. . "' - f

De weer voor de cultus opengestelde
kerk is een zware last -die de gelovigen
te dragen krijgen. De locale Soviet
draagt er zorg voor gestadig nieuwe
reparaties en verbouwingen te eisen.
Bovendien zijn <Je kerkgebouwen
zwaar belast Voor het merendeel der
parochies is dit echter geen onoverko-
melijke hindernis. Gedurende twintig
jaar zagen tien, vijftien, twintig paro-
chies zich verplicht het met éne kerk
en één priester te stellen. Deze taaiste
verzamelde aldus soms aanzienlijke
«ommen die uitsluitend dank zij de
edelmoedigheid der gelovigen werden
samengesteld. In 1941 was men niet
weinig verbaasd, te zien hoe sommige
landelijke pastoors voor de nationale

uitsluitend. samafeestelü uit leaen aer
partij) der", investituur. Hij z.aï zijn
ministerie i\mne|i uitoefenen. Binnen
grenzen? Binnengrenzen die door geen
enkele Westerse^ kerk zouden worden
aanvaVd. Het is hem verboden gods-
dienstonderricht^ geven aan kinderen
en jonge lui, eijg patronaat te ope-
nen, of om hef:£ven welk liefdadig,
werk in te riekten.. Hij mag ook de
vrouwen of de ^itken niet verenigen,
een bibliotheek ^enen of een leeszaal)
of een studielening organiseren. De
enige*bpeken dj| hij wettelijk bezitten
mag. zijn de bojjten die bij de uitoefe-
ning var* de eredienst niet'kunnen wor-
den gemist en ïie\» van Het jaar.

Wat mag #üj dan wel doen? Al-
leen godsdienstige plechtigheden leiden.
Eén ding wordt hem daarbij nog toe-
gelaten. Hij ri^ag een godsdienstige op-
voeding bezorgen aan kindergroepen
«die niet groter zijn dan drie >. Het
verbod tot liet geven van godsdienst-
onderricht U inderdaad de toetssteen
van de sovietpoHtiek. Honderden
priesters en leken werden om het over-
treden van dit verbod gedeporteerd. De
priester heef^ inderdaad een hulpmid-
mel waarvan, hij overvloedig gebruik
maakt: het sermoen. In Moscou of
elders is hetjheel gewoon, dat er tij-
dens een godsdienstoefening een uur of
anderhalf 'uur gepreekt wordt Het ia
het enige godsdienstondérricht dat toe-
gelaten wordt. Maar ook daar heeft de
soviet-regering haar voorzorgen geno-

l_»e parocjtiit: li uc u -

thodoï godsdienstig leven. Zij wordt
bestuurd door een parochieraad, die
gewoonlijk uit een twintigtal personen
bestaat, waaronder de voorzitter, de
secretaris en de penningmeester om de
drie jaar opnieuw verkozen worden-

Elke parochie heeft haar deken, die
ten overstaan van de bisschop verant-
woordelijk is voor de gang van zaken
in de parochie en die een beperkte raad
voorzit, ;de '< kerkraad », die een soort
uitvoerend orgaan is. Elke parochie
schrijft de gelden herkomstig van de
giften der gelovigen over op een spe-
ciale bankrekening. > .

De parochies zijn verenigd in dis-
trikten, met aan* het hoofd een door de
bisschop benoemde aartspriester. Al de
districten van een zelfde administratief
gewest vormen «het bisdom», aan
welks zetel het < Comité voor de rege-
ling„van de aangelegenheden der Or-
thodoxe Kerk» verbonden is, dat na-
mens de Staat bet diocees superviseert.
Het is verwonderlijk dat men maar
niet te weten kan komen hoeveel bis-
dommen de Soviet-Unie telt. De cij-
fers schommelen tussen 72 en 192. Dit
laatste cijfer schijnt het dichtst de
waarheid te benaderen.

Laten wij er aan herinneren dat het
merendeel van de bisschoppen gewezen
«dissidenten» van de « hernieuwde >
kerk zijn, die in 1923 door de Soviets
gesticht werd en dat net merendeel der
priesters eveneens die weg opgingen.

Gedurende de viering van de acht-en-twiuUgste Nationale ?»-
Amerikaanse Muziekweek in de Verenigde Staten va» Amerika bood
üe Nationale Recreation Aasociaüon aan President H. Truman een
sneclaal ontworpen piano, door de biizonderate fabrikanten van de
Verenigde Staten vervaardigd met materiaal dat uit landen, die

deel uitmaken van de TJNO, komt.

werden er 30 opnieuw geopend. Daar
dienen nog aan toegevoegd : een Fran-
se katholieke kerk, een evangelische
kerk, een moskee en twee synagogen.

Van de meer dan 1.000 kloosters
bestaan er nog 69. Is het aantal gelo-
vigen aanzienlijk gebleven, hun onwe-
tendheid U het niet minder. En wat
erger is, het merendeel der christenen
schijnt genoegen te nemen met een pas-
sief deel uitmaken van ^ de kerk, of met

bijgelovige devotie voor de,een of
andere icone. Het christianisme, dat
eerst -overal werd vervolgd en later on-
der zijn'<brtho3oie> vorm door het
regime geassimileerd werd, heeft zijn
diepe zin verloren.

EERVOL S^
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Het afscheid dat wij hiermede
nemen van onze .trouwe lezers is
aldus vaa tijdelijke aard, en onze
tegenstrevers van buiten zoals
van binnen de C.V.P. deden wel
zich niet voortijdig te verheugen
over dit afscheid.

De oude bonzen die de C.V.P.
langs slechte wegen afgeleid heb-
ben van haar ware taak, hebben
het laatste woord, in afwachting
dat de kiezer aan' hét woord
komt. Tegen die bonzen in willen
wij het christelijk kiezerskorps
trots alles toch nog winnen voor
eendrachtige samenwerking, ten
einde aldus, de vruchten van hun
snode overwinning teL betwisten
zowel aan die dubbelhartige mis-
leiders als aan de oppositie, om
het land van verdere revolution-
naire avonturen te vrijwaren.

Móge deze tragische ontkno-
ping van de Koningkwestie,
het sublieme voorbeeld van onze
edele Vorst, de verraders tot dee-
moed brengen en de dapperen
versterken. Moge de loyale meer-
derheid zich bezinnen en sterker
dan ooit aaneensluiten rondom
het christelijk en nationaal pro-
gram dat staat of valt met deze
meerderheid.

Dan alleen zal het offer van
onze Koning zijn ware zin ver-
krijgen en zijn vruchten dragen.
Dan alleen zal de nationale oneer
die thans over het Land is neer-
gekomen eenmaal kunnen uitge-
wist worden.

LEVE DE KONING!
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TUSSEN HITLER EN STALIN
Oorlogsherinneringea van Peter Kleist,

één ?an Ribbentrop's medewerkers
In het Atheneum-Verlag te Bonn zijn de oorlogsherinneringen

verschenen van een van Ribbetrops intiemste medewerkers, Dr Peter
Kleist. Het werk vervalt in vier delen : in een eerste deel verhaalt de
schrijver hetgeen hij weet over het afsluiten van het Duits-Russisché
niet-aanvalspakt van Augustus 1939; in het tweede deel verhaalt hij
zijn ondervindingen als ambtenaar in Rosenbergs Ostministerium inzake
de bezettingspolitiek der Duitsers in dé veroverde oostgebieden! in bet
derde deel vertelt hij zijn avontuurlijke reizen naar Stockholm waar
hij contact had met een persoonlijke kennis van Stalin. die opdracht
had uit te zien naar de mogelijkheid van een afzonderlijke vrede tussen
Duitsland en Rusland; en in het vierde deel geeft hij de tekst van een
aantal zeer belangwekkende documenten dié betrekking hebben op het
afsluiten vin het Duits-Russisch paktj op de veldtocht tegen Rusland,
de bezettingspolitiêk en de Wlassow-beweging.

In sommige Duitse bladen werd het
werk afgemaakt met de stereotype be-
oordeling dat het hier gaat om een
van de vele * pjaidoyers pro domo»
van een voormalig Nazi, zoals ze nu
in massa op de Duitse boekenmarkt
verschijnen. Ik geloof, dat het onrecht-
vaardig zou zijn, met déze beoorde-
ling het boek van kant te leggen, al-
teen reeds omdat de auteur na enkele

maanden van gevangenschap bij de ge-
allieerden én na lange ondervragingen,
vrijgelaten werd met de vermelding
c faultless gentleman >.

Hetgeen Kleist ons te vertellen heeft
is werkelijk interessant eerstens omdat
hij zich opzetelijk beperkt tot datgene
wat hij persoonlijk beleefd heeft en om-
dat hij zeer goed vertellen kan. Het
is alles cpris sur Ie vif».

Het volk vereert zijn grote mannen,

wanneer bet zich in hen herkent

Anatole Frame.

Onze taak begint pas
Bij de sttehttng van het «Verbond

voor Nationaal Herstel» werden ons,
door sommige politieke PEBSOXEN,
bedoelingen In de schoenen geschoven
die er alteen op weien boe bekrompen
en hoe kleingeestig aun visie óp de
politieke geschiedenis en zijn weer-
slag; bij de volksmassa's H.

Het luidde (op ons doelend) :
Zij hebben tot dot! de christelijke een-

heid te breken ; tij Utdm d, ftrtijieUiHS
èf ; tij schenden de wou ven'de paHij —
ttmder (of «iet voldoende) de koofdscM-
digf» de verdiende a/itfa//mg te- feven.
HET ZIJN SCHEUKMAKERS.

Wat heeft onze activiteit van dat
alles misdaan f' Wij zijn niét de (door
velen) gevreesde schenrparttj gewor-
den ; de christelijke eenheid Is niet
gebroken — wel wakker geschud en
klaarder op haar hoede geweest voor
het laag gekonfeelfoes van sommige
Donzed met de oppositie (of revolu-
tie.)

Onze houding: heeft bewezen dat het
allerminst onze bedoeling was op de
ladder, bestaande hit de sporten der

Als men ons daamn ais reacöon-
nalr meent te mogen Uteo doorgaan,
ons goed; maar mét dezelfde gedach-
ten bezield en met dezelfde verbeten-
heid vechtende cal men DXXEE reac-
Üe ontmoeten op de C,V.P.-verg»$e-
ringen en Congressen. Keen, ons werk
is niet ten einde.

, Zij tuiten de ontevredenkeU ia C.Vf.-
leden vit / tij swepen de Gaeters- -of Hgcn
de meerderheidspartij; tij slkMten taee-
drackt, doof waar vrede ons aKeen haat
redde*.
tOSt ZUN AVONTUMEfcS.

ISn dat werdt ons verweten door
degene die de FarUJ, het Land en het
Volk DOOK mlN LAFHEID EN DE-
ScatTUfi In een avohtuur gestort
hebben dat alleen van lijn volle wer-
telljkheid i« kunnen verwijderd ge-
houden door het Klaar doorzicht, de
wijsheid en de zrootmoedlsbeld van
een off ervaardtg en moedig Konuig:.

Pe ware avonturiers iljn ilj die de
meerderheid afsmeekten en, eens ver-
worven, de Koning In de steek Heten
op het moment dat Hll en SM tjuul

Indien we hem geloven mogen —.
en zijn getuigenis cqncordeert met dat
van enkele andere ^schrijvers die we
hier reeds besprokéij hebben — dan
b Ribbentrop niet alleen een zeer slecht
dipïoiuaat, maar een; besluiteloos man
en bovendien zeer ddfcï geweest. De fei-
ten die de auteur aanhaalt, tonen cms
klaar aan welke enorme kansen het
Derde Rijk vmp|pd heeft in het
Oosten met door zijn domme politiek
achtereenvolgens al!<£?olkeren. van zich
af te stoten: de Ësten^Letten, Utauers,
Oekraïners, \^it Russen, en zelfs de
echte Bdlschewisten ^e ook toeganke-
lijk bleken te zijn..,De veldtocht in
het Oosten was «ie- zuivere vernieü-
gingskruistocht zoudïr ook maar de
minste poging om de: verslagen volke-
ren te winnen voor'̂ en constructieve
politiek of voor eeü.|rorm van samen-
werking, waarvoor etjzeer veljen bereid
waren. Hitler wilde||itlIeeD maar ver-
.nietigen en zijn handen volkomen vrij
houden voor de tijd* na de overwni-
ning. Naar een scnraider woord van
La val. wilde hij de oorlog winnen om
Europa te maken, in plaats van Europa
te maken om de OO^K te kunnen, win-
nen. Dat is de diepe^ uitleg voor het
pakt, voor de waanzinnige vcmieti-
gingspolitiei in het Casten en vóór de
afwijzende houding -jf>p het ogenblik
dat de Russen hpg^k voor de confe-
rentie van Moskow i
zonderlijke vrede te
Rusland betrouwde i
eerden ijiet om vele ri
de front kwani er
•landen op de Ba!
niét vechten voor
kapitalisten en intei
dien veel meer voor
Hitler gelbof de niet
van déze afgu
avances slechts
bxjerenbeartig.
dé auteur aan
overhandigd in dewelke (fe conferentie
van Moskow werd aangekondigd mét
de dagorde der besprekiageu, nota dié
door Ribbentrop achteloos was ter zij-
de gelegd^ moet de m&jiattr van bui,
tenlandsé zaken van Pfiïlé'f «êh gewel-
dige' uitbrander incasseren.« omdat de-
ies inliditingsd|üi|!te|, niet goed JreN
ken, én schreeïiwt' Hitlpf jièm toe :
breng mij Engeland of breng mij Rus-
land het is mij allemaal eender, om
vrede te maken." ; »

tot een af-
inet Hitler.

'esterse gesjh'-
: Eet twee-

niet ; men wilde
Rusland wilde

f-Saksifche
zich boven-

verre bosten.

|*n ra| m de
. . t vulgair
• d«en nadat

lp een-nota Kad

De Internationale Actualiteit

Overwinning yan Rechts,
en... verschuiving naar

Rechts in Frankrijk
door "Observator,,

« Zo men in enkele kieaomschri j vingen de stemmen van
de M.R.P. en die van de R.P-F. bijeentelt verkrijgt men een
indrukwekkend totaal, en men ziet reeds de macht van elke
politieke operatie die een dag hun politieke of] electorale
samenbundeling zou verzekeren. Die dag, zal men zeggen, is
niet zo nabij* Maar wat weet men er van? » • In dezer voege
commenteerde André Stibio — die men algemeen als de
officieuse (journalistieke) woordvoerder van generaal de
Gaulle beschouwt — de jongste Franse verkiezingen in het
Parijse weekblad « Carrefour ».

Wat er dus op schijnt te wijzen dat
de gaullisten niet elke regeringscoalitie
a priori verwerpen, zoals men zou kun-
nen verwacht hebben na de weigering
van het R.P.F. apparenteringen met
andere partijen aan te gaan, vóór de'
verkiezingen, in het teken van de strijd
tegen de communisten (tussen haakjes:
wat de meeste Belgische commentators
er ook van mogen schrijven slaat het
•buiten kijf dat de werkelijke verliezen
van de partij van kameraad Thorez
zeer miniem zijn, alhoewel haar zetek
gevoelig geslonken ijn, dank zij de
electorale manceuvers die men kent..)*

Verder blijkt het onzin té zijfl'-.—
Franse persoonlijkheden woiden er zich
van bewust — de strijd verder op twee

DÉ FRANSE KIESWET

Dat f Ie trucage universet» &el
enkele stemmen (en zetels) nee/l
opgebracht voor de Derde Macht
bewijzen volgende voorbeelden (die
we kozen uit honderden andere):

f n ae 3e sector van hetTieine-
aeparttment srordt Je P.R.L.-
kandldaat verkozen met... 2,43%
der itemmen (iock hij verliest ajn

.
In de 2e kiesomschrijving van het

fjoórdentehaalt een geapparenieer-
de partij 5 zetels met 107. 33)
stemmen, een andefe 4 zetels met
82.422 stemmen, een derde één
zetel met 3S.OOO stemmen. £r zijn
echter (wee raetrgeapparenteefa'e
lijsten die de ene '106.066 stem-
men. de andere 94.147 stemmen
behaalden, maar... geen enkele
zetel!..:

fronten te willen feveien, én tegen de
Communistische Partij én tegen het

met het Centrum (en generaal de
Gaulle eiste in een recente persconfe-
'rentie zelfs de eer op voor zijn partij
de regering te vormen), is het minder
duidelijk welke de reactie van de linkse
partijen zal zijn, voornamelijk van de
S.F.I.O. (Section francaise de l'Ou-
vrière internationale), die men lastig
kan verplichten jiet programma van de
generaal na te leven bij een eventuele
coalitie. Want het programma van de
aanstaande regering is feitelijk het héle
sluitstuk van deze puzzlé : links of
rechts> Kapitaal of Arbeid? Kapitaal
én Arbeid beweert de Gaulle, maar
op welke wijze?.,.

Een ander stokpaardje van het R.
P.F. is de Grondwetsherziening, en
desbetreffende verklaarde de leider van
het Rassembïement : < Er moet een
evenwicht tussen de Uitvoerende en de
Wetgevende Macht beslaap. Er moet
dus ook een regering bestaan die niet
van de partijen afhangt, maar van. het
Staatshoofd. Dit Staatshoofd moet er
dus op letten dat de regering geen par-
tijen-regering is. Ministers moeten
staatsmannen zijn en been partijman-
nen. Beide zijn aan elkaar gebonden!»

Daar ligt een struikelsteen, die de
linksen zal beletten ia de regering te
zetelen.,; voor zovel de gaullisten zèK
tot de uitverkorenen zullen behoren.. Dit
hangt af van de verstandhouding tus-
sen de Derde en de Vierde Macht.
Verstandhouding die slechts, bekomen
werd in het zicht van de verkiezingen,
en die even vlug uit elkaar kan vallen.

De President van de Republiek be-
vindt zich dus voor een probleem dat in
onze ogen onontwarbaar lijkt, maar in
Frankrijk dagelijks eten en drinken is.
Men heeft er reeds voor heter vuren
gestaan...

In < Paris-presse » meende Georires



Onze taak begint pas
Bij de stichting van het «Verbond

voor Nationaal Herstel» werden ons,
door sommige politieke PERSONEN,
bedoelingen In de schoenen geschoven
die er alleen op wezen hoe bekrompen
en hoe kleingeestig hun visie op de
politieke geschiedenis en zijn weer-
slag bij de volksmassa's is.

Het luidde (op ons doelend) :

Zij hebbes, tot doel de christelijke een-
had te breken ; tij takelen de partijleiding,
af ; zij schenden de wens van de partij —
tonder (of niet voldoende) de hoojdsckvl-

- digen de verdiende afstraffing te geven.

HET ZIJN SCHEURMAKERS.
Wat heeft onze activiteit van dat

alles misdaan i Wij «ijn niet de (door
velen) gevreesde scheurpartij gewor-
den ; de christelijke eenheid is niet
gebroken — wel wakker geschud en
klaarder op haar hoede geweest voor
Jiet laag gekonkelfoes van .sommige
bonzen met de oppositie (of revolu-
tie.)

Onze houding heeft bewezen dat het
allerminst onze bedoeling was op de
ladder, bestaande Oit de sporten der
massale meerderheid over de lafhe-
den van 1950, en getimmerd door de
traditionele parlementaire hazen to.v.
het straatgeweld, tot een of ander
winstgevend mandaat op te klimmen,
.mals dat bij sommige politiekers wél
het, geval ts geweest.

Wij hebben geen enkele waarheid
verzwegen, ons niet gestoord aan
schijnheilige discretie, die bij vele
politieke*» vait heden ten dage een
vlag is geworden» die de lading moet
dekken.

Die taak zetten wij voort. Neven
de C.V.F, hebben wij dat met een ze-
ker succes gedaan (ons blad wordt
geleien door de C.V.P.-mandataris-
sen !), na treden wij IN de Partij en
kullen daar, ja volgens de statuten,
ons recht van spreken als lid gebrui-
ken dm de zaken te zeggen», zoals
ze zijn.

Omdat wij ervan overtuigd zijn
dat alleen de brutale waarheid licht
kan brengen. Het licht dat de C.VJP.
door deze narde crisis moet heenvoe-
ren "fl*r de mentaliteit en de werk-
kracht van een BEWIJSTE meerder-
heidspartij.

Het xijn reactümnaïren : tie naar de na-
men onder de artikels, het zijn al rcactiott-
naaren vatt ket ergste soort.
WIJ ZIJN DE REACTIE.

Laat ons vooreerst duidelijk zijn:
bij ons tellen de namen noch de per-
sonen. DE GEDACHTEN DIB VER-
DEDIGD WORDEN AU/KRIS" ZIJN
ONS DIERBAAR.

Waren wij reactlpnnalr omdat wij
— door dik en door dan — een Ko-
ning Leopold m op de troon wilden?

Waren wij reacttonnalr omdat wij
de obscure POLJtTEKE handelwijze,
tegenover hun GRONDWET!'KMJH E
Koning, van. sommige «pfjpekoppen»
aan de schandpaal, spijkerden?

Waren wij reactionnalr. omdat wij,
na de publicatie van zowat ile hele
sociale leer der H. Kerk, b.v, inzake
de strnctnnrhervormingeD een zeer
progressistische opvatting hebben
verdedigd f

Of waren wij reactionnair omdat
wij ftnantieel van geen «nkele orga-
nisatie of van geen enkele minister
of oud-minister afhingen ?

Als men ons daarom als reaction-
nair meent te mogen laten doorgaan,
ons goed, maar met dezelfde gedach-
ten bezield en met dezelfde verbeten-
heid vechtende zal men DEZE reac-
tie ontmoeten op de C.V.P .-vergade-
ringen en Congressen. Neen, ons werk
is niet ten einde.

\ buiten de ontevredenheid der .
ledett uit ; zij xwepen de kienen op tqgen
de meerderheidspartij ; tij stichten twee-
dracht, data- -waar vrede ons aiïeen kart
redden.

HÉT ZIJN AVONTURIERS.

En dat werdt ons verweten door
degènA die de Partij, het Land en het
Volk DOOR HUN LAFHEID ÉN DE-
SERTIE in een avontuur gestort
hebben dat alleen van zijn volle wer-
kelijkheid is kunnen verwijderd ge-
houden door het klaar doorzicht, de
wijsheid en de grootmoedigheid van
een offervaardig en moedig Koning.

De ware avonturiers zijn zij die de
meerderheid afsmeekten en, eens ver-
worven, de Koning in de steek lieten
op het moment dat Hij en net Land
hem broodnodig hadden.

De avonturiers zijn zij die de Vorst
en hun kiezers in de rug hebben ge-
schoten op l Oogst 1960 en in de ge-
schiedenis van ons Volk zullen gete-
kend blijven voor het nageslacht.

De avonturiers zijn zij die hun per-
soon hebben gesteld boven de volks-
wil en het landsbelang en door hun
kiezers en htïn partijraden ia vlam-
mende motiesjiog' wat andera naar de
kop kregen dan wat ftn deze kolom-
men is gedrukt.

De avonturiers zijn degene die ons
voor schetuïnakers verweten maar
door hun dubbelzinnige coalitie-poli-
tiek de volkswil en de CHRISTELIJ-
KE meerderheid met de voeten •tee-
den. '

* * * • -,
Dat alles heeft men ons verweten.

Desondanks hebbén wij een goede
strijd gestreden. ,

Zegt een oud Vlaams spreekwoord
niet : «Wie aan de weg bouwt, laat
de mensen praten. 9? Dat hebben wij
toegepast.

Wij £er$hten nu, na de uiteindelijke
beslissing van Zijne Majesteit zelve,
en ons eerbiedig neerleggend bij zijn
beslissing, ons geïsoleerd arsenaal om .
te de rangen zelve Vah de meerder-
heidspartij onze plaats in te nemen.

De C-VJP. zal in w» eerlijke en
tuchtvolle soldaten treffen. Wij znl-
len ons inspannen om de christelijke
kracht m dit huid nog uit te breiden.
Dit doel schikken wij .te kunnen ver-
wezenlijken in het raam der C.VJP.-
statuten. Waar aan deze getornd
wordt, door gelijk' wie of wa^ zullen
wij daar itljn om, onverbiddelijk, het
volk en de leiding de waarheid te ver-
kondigen.

De enige uitweg blijft de C.V.P.
Hogen de kwade geesten tn de Partij
verdreven en een weerbare, offensieve
en Koningsgetrouwe C.V.P. dit tries-
tige hoofdstak van onze Nationale
Geschiedenis afsluiten. en een periode
van •vrede, welstand en Grondwette-
lijkheid inluiden.

.Voor die strijd staan wij in de eer-
ste gevechtslinie.

Onze taak, Landgenoten, begint

*"" o.

dat dé'. Russen npg.
rentie vah Moslow
zonderlijke vrede te
Rusland betrouwde"
eerden niei om vele
de front kwam er

vóór de confe-
gden tot een af-

met HiÖer.
V/esterse geafii-

: het twee-
niet '> men wilde

.landen op de Balkan; Rusland wilde
niet vechten Voor dé|&ngel-Saksische
kapitalisten en interess^rde zich boven-
niet vechten Voor
kapitalisten
dien veel meer voor a» verre Oosten.
Hitler geloofde niet tëple gegrondheid
van deze arguznentel£:en zag ih de
avances sleckb een «Énig. (pt vulgair
boerenbêdrog. Een -pS dagen nadat
de auteur aan Rlbbéntiftp een' nota nad
overhandigd in dewelke de conferentie
van Moskow werd aangekondigd met
de dagorde der besprekingen, nota die
door Ribbentrop achteloés was ter zij-
de gelegd, moet de minister van. bui*
tenlandsé zaken vah Hwer een gewel-
dige uitbrander incasseren « omdat de-
zes injichtmgsdemsteit niet goed wer-
ken, en schreeuwt Hitléf tem toe :
breng mij Engeland of breng mij Rus-
land het is mij allemaaï eender, om
vrede te maken. : ±

De nation^alsocialjstischï waanzins-
ideologje die in de Rus niets anders
zag dan de -yertègenwordiget Van een'
dóór het Bóischèwisme «verzwijnde»
ondennens. evenals de ongebreidelde
lust-der Reichcommissareii, die ih het
Oosten een satrapenlevèn leidden,
smoorden elke poging ioï'eeh doelma-
tige politiek in de kiem.

Er zit werkelijk een greintje waar-
heid in de bewering van de auteur, dat
de Westersên veel te danken hebben
aan het barbarisme van Jen commissa-
ris ab Erich Koen, omdat ze de Duit-
se oorlogsvoering in ;het;Gtesten~zeer
bemoeilijkt hebben; rnair anderzijds
is het ook weer aan deze_globale .poli-
tieke ambiantie te wijïen, Jdat Hiler en
geheel zijn omgeving er nooit konden
aan denken in het Oosten; eor verstan-
dige politiek te voeren, dat bijgevolg
gevochten wefd tot' «ét bittere einde
met het resultaat, dat een groot deel
van Europa onder d£ Bolsjewistische.
knoet kwam en er Jiu nog niet het
minste uitzicht bestaat op de bevrijding
van die volkeren voor wier vrijheid de
Westersen de oorlbg zijn ingegaan.

Ik meen dat bet; boek van Kleist
werkelijk belangrijk is en dat al dege-
nen die belangstelling hebben voor de
geschiedenis van de tweede wereldoor-
log het moeten, lezen.

Dr F. Peeten

DÉ FRANSE KIESWET

Dat < Ie trucage universel > mei
enkele stemmen (en zetels) .heeft
opgebracht voor de DecJe Macht
bewijzen volgende voorbeelden (die
B>e kozen uil honderden andere) :

In de 3e sector van het ~Seine~
dcfarlement vordl de P.R.L.-
kandidaat verfazen met... 2,43%
der stemmen (doch hij verliest zijn
hofgsom)l ^
^ In de 2e kiesomschrijving van het
Noorden behaalt een geapparentéer*
de partij 5 zeieU met 107. 333
stemmen, een andere 4 zetels met
82.422 stemmen, een derde één
zetel met 38.000 stemmen, Er zijn
echter llvee nietrgeapparenteerde
lijsten die de ene 106.086 stem-
men, de andere 94.147 stemmen
behaalden, maar... geen enlfcle
zetel!..:

fronten te willen leveren, én tegen de
Communistische Partij én tegen het
Rassemblement du Peuple Francais
(dat zoals gezegd de sterkste factor in
de nieuwe Assemblee geworden is)]!

Inderdaad : de Franse Kamer die er
sedert 1946 zo uitzag :

zetels
Communisten 166
S.F.I.O. (»oc.) 160
R.G.R. (rad.) SS
Union gaulliste 5
M.R.P. (chr. dem.) 158
Gematigden • 70

verkreeg-na l 7 Juni volgend uitzicht
(«une Chambre hexagonale» zoals
premier Queuilte voorspeld had : zes
partijen van gelijke macht ongeveer) :

zetels
Communisten ' 103
S.F.I.O. 104
R.G.R. 94
M.R.P. SS
R.P.F. • 118
Gematgdé Onafh. 98 .
Afr.Dem.Conc. 3
Overzeese Onafh. 9
Diversen 11
(Wat 625 zetels maakt op de 627

te begeven parlementaire mandaten : in
Juli resp. September moeten de verte-
genwoordigers van Oceanië en Niéuw-
Caledonië gekozen worden).

Waar het er dus naar uitziet dat de
R. P. F. bereidt is samen te regeren

De dankbaarheid der mensen! is een vrucht die

men tijdig moet plukken.

A. Roland,

desbetreffende verklaarde de leider van
het Rassembfement : c Er moet een
evenwicht tussen de Uitvoerende en de
Wetgevende Macht bestaan. Er moet
dus ook een regering bestaan die niet
van de partijen afhangt, maar van het
Staatshoofd. Dit Staatshoofd moet er
dus op letten dat de regering geen par-
tijen-regering is. Ministers moeten
staatsmannen zijn en been partijman-
nen. Beide zijn aan elkaar gebonden!»

Daar ligt een struikelsteen, die de
linksen zal beletten in de regering te
zetelen, voor zover' de gaullisten:; zelf
tot de uitverkorenen zullen behoren.. Dit
hangt af van de verstandhouding tus-
sen de Derde en de Vierde Macht.
Verstandhouding die slechts bekomen
werd in het zicht van de verkiezingen,
er> die even vlug uit elkaar ian vallen.

De President van de Republiek be-
vindt zich dus voor «en probleem dat in
onze ogen onontwarbaar lijkt, maar in
Frankrijk dagelijks eten en drinken is.
Men heeft er reeds voor beter vuren
gestaan...

In « Paris-presse » meende Georges
Garreau onlangs dat de socialisten in
de oppositie zouden gaan, om de Vier»
de Macht en de gaullisten eerst de vóór
de verkiezingen gebroken potten te la-
ten herstellen. Daarna zal men nog wel
eens zien... (Als de Gauue dan nog
wel een coalitie mei de S.F.I.O. zou
verlangen...)

Doch het is nog betrekkelijk vroeg
om nu reeds de nieuwe Franse rege-
ring van kop tot teen uit te tekenen.
Zelfs- de Franse commentators wagen
er zich niet aan, daar de President
hoogstwaarschijnlijk zijn /eerste infor-
mateur omstreeks half-Juli zal aandui-
den!

Een ding staat vast : alhoewel de
overwinning van generaal de Gaulle
niet de <raz de marée> geworden is
die men vreesde, wordt zijn R.P.F,
toch de eerste partij in de Franse poli-
teike conjunctuur. -In die functie kan
zij veel herstellen van wat de Derde
Macht vanaf 1946 verknoeid 'heeft
(en*dat is heel wat!...), om terzelfder-
tijd onze Zuiderburen langzaam naar
een meer rechts-georienteerde leiding te
brengen, die een tegenwicht kan zijn
voor de gevaarlijke macht van Thorez'
communistische partij!

22 VROUWEN

ASSEMBLEE NATIONALE
In het vorige Parlement zetel'-

den 31 vrouwen, nu mg slechts 22,
te velen :

15 communisten,
3 S.F.I.O.,
3 M.R.P..
l RP.F.

(t Radicale » of « anafhanl[elij-
ke* troaven verden niet verko-
zen...) .



DE LAATSTE KAKS — Vrijdag 6 JnJi 1951 — Nr SS

De eleetronische nüéroscoop onthult
een nieuwe wereld

De eleetronische microscoop heeft
een nieuw kapittel geopend in de studie
van de levende materie. Dr Wyckoff
Heeft dit aangetoond tijdens een confe-
rentie met fotografische projecties wel-
ke hij in December van verleden jaar
te Cleveland heeft gegeven op het jaar-
lijkse congres van de Amerikaanse Ver-
eniging voor 'de Bevordering der We-
tenschap. Dr Wycloff die in Dienst is
van het Nationaal Gezondheidsinsiituut
van de Amerikaanse Dienst der Open-
bare Gezondheid, heeft recente fotogra-
fvèn van ultramicroscopiscfie elementen
besproken zoals het virus en de mofe-
culaire bestanddelen van de levende
cel, waarvan de diameter niet meer dan
vijf of tien maal groter is dan die van
het atoom, d.w.z. een twee millioênste
van een millimeter.

Dit directe onderzoek van een plan
van de natuur dat tot dan toe aan de
waarneming ontsnapt was, open onbe-
grensde gezichtseinders aan de weten-
schappelijke opzoekingen, De eleetro-
nische microscoop heeft toegelaten en-
kele moleculaire bestanddelen te zien
van de levende cd, het fundamenteel
element van de weefsels. Dank zij dit
instrument kan een nieuw kapittel van
de cytologie (of studie van de cel)
Jrorden geopend, dat zal handelen ove.
de macromolecuïaire structuur van de
cel en over de normale of pathologische
structuurveranderingen dei de cel kun-
nen aantasten.

De eleetronische microscoop heeft
van af heden een volledig nieuwe we-
reld onthuld, ongeveer even mun als
deze die eertijds onthuld wefcl door de
optische microscoop. Alhoewel de elec-
Ironische microscoop niet het directe
middel verschaft dat toelaat een bete-
kenisvolle biochemische reactie in Kaar
proces zelf te volgen, kunnen wij zeer
goed enerzijds do macromoleculen van
een lichaam zoals deze zich voordoen
voor de reactie, waarnemen en ander-

—We^1 riksen zïjta verstandig genoeg pro
nuttig U, te verkiezen boven de lof die bedriegt.

f La Cochefoucauld.

zijds de wijzigingen die in de afmetin-
;gen der moleculen plaatsgrijpen na de
reactie. Het al o. a. voor de eerste maal
mogelijk worden enkele van de bioche-
mische verschijnselen die aan de basis
Hggen van het fundamentele proces van
het leven.

De studie van de groei van de virus,
van macromolecuïaire afmetingen, zal
opheldering verstrekken óver hun eigen-
lijke natuur en over de wijzigingen die
ze aanbrengen in de moleculaire struc-
tuur van de cel waarin het zich schuilt.
Tot hiertoe kon men ó!e macromolecu-
ïaire elementen ïn -twee kategorjeën
rangschikken — de ene die ongeveer
bolvormig zijn, de andere die zich uit-
trekken in min of meer lange draden.
Schier de totaliteit der gemakkelijk op-
losbare macromolecuïaire soorten heb-
ben een ronde vorm en zijn compact.
Hieronder telt men enkele proteïnes
van de virussen en de 'globulienen van
planten zonder de enkele enzymen te
vermelden die men tot hiertoe onder de
eleetronische microscoop beeft kunnen
herkennen.

Onlangs heeft men macromolecuïaire
bestanddelen kunnen bemerken in de
doorsneden der cellen. Aldus beschik'
ken we over het middel om de ontwik-
keling van deze bestanddelen parallel
met de groei en de vermenigvuldiging
van de cel te volgen en na te gaan hoe
deze ertoe,gebracht wordt vérscnillen-
de soorten macromoleculaire bestand-
delen voort te brengen en hoe dit pro-
ces verstoord wordt door ziekte.

Wycloff heeft electroniscïie photo-
graphieën getoond aangaande de cellen
in de velschillende stadia van hun ver-
menigvuldiging en van de doorsneden
der chromosomen (die de Jiereditaire
karaktertrekken overdragen). Het is
vanzelfsprekend, verklaarde hij, da*
dergelijke studiën zeer nuttige kennis-
sen zullen bijbrengen aangaande de cel
en de cellulaire vermenigvuldiging.

De Bakens zijn verzet
(Vavolg vaablf, J)

De Koning heeft-g&proken, trouwe
strijde» gehoorzamen!

Maar tijdens al dit werk, terwijl
heel het politiek gebeuren van deze
(laatste jaren nog eens goed van op de
keper beschouwd werd, is het opgeval-
len dat ef, een ïueuw, e£ heel voornaam
werkgebied is opgerezen waar alle ge-
zonde krachten^ in de :rjatie zich moeten
Buntieleh.

Onze nationale instellingen zijn zeer
zwaar gehavend uit pe. dag gekomen.

Onze Grondwet* ;s[ie-zo evenwichtig
en z» wijs Werd opgevat ren uitgewerkt,.
is zo vervrongen geworden dat zij Kaast
nog slechts een fa^ade is gebleven
waarachter zich gehej^l andere^ machts-
verhoudingen ontwikkelen dan deze
welke onze wijze .voorouders ook had-
den kunnen vermoeden.

Het tot stand k&nen van nieuwe
machtsverhoudingen is nochtans liet
normale gevolg van elfc levensverschijn-
seL De spanningen in bet leven zijn
niet statisch, maar dynamisch, zij blij-
ven biet dezelfden maar zijn voortdu-
rend op verandering én aanpassing aan-
gewezen. - j

De geest en de letter van de Grond-
wet is nochtans zo 'ruim-opgevat dat
heel wat van deze nieuwe machtsver-
houdingen volwaardig binnen opgeno-
men worden zelfs zonder grondwetsher-
ziening.

Maar niet alle machtsverhoudingen
zijn opbouwend, er.zijn er gezonde die
rijkelijk moeten ontwikkeld worden, en
er zijn er moorddadige die in zich de
kiem Aa ontbinding dragen.

Het zijn déze laatste stromingen die
rechtstreeks indruisen tegen de geest

De koning is er
voor het volk,
en niet Het polk

Fénelon.

zelf van de Grondwet, en de gezonde
principes op dewelke zij gebouwd is.
aanvreten.

Het nieuwe element, als het ware,
dat de socialisten in ons politiek leven
verleden jaar hebben gebracht, name-
lijk de straatrevolutie, komt hier natuur-
lijk niet ter sprake.

Het gebruik alleen vin dit nieuw
politiek instrument of het er voortdu-
rend mee dreigen, diskwalificeert, or>'
voldoende wijze hen dié aldua ^and&
len. Ten opzichte van dergelijke ifrdj-
vidu's en van dergelijke procédé's stelt
zich alleen het gezagsprobleem.

Een stevig gezag, in handen van
wilskrachtige gezagsdragers, voldoende
geschraagd door praktische dwangmid-
delen, heeft als taak die ongure elemen-
ten m bedwang te houden.

De evolutie integendeel, die zich
aan het voltrekken is, is vee] gevaarlij-
ker dan het revolutioimair element zelf!

Die evolutie is des te bedenkelijker
daar zij meer en meer gezag en ge-
zagsdragers ; aan banden legt en maar
steeds meer en meer alle vereiste be-
wegingsvrijheid aan de regering ont-
zegt

Een der hoofdprincipes waarop de
Grondwet is gebouwd, is de scheiding
der Machten.

De Wetgevende Macht heeft als
opdracht, na rijpe overweging der ver-
schillende standpunten, dat van de
meerderheid als dat van de oppositie,
de beginselen in wetteksten vast te leg-
gen en de werking van de regering te
controleren vooral door het onderzoek
en het stemmen van dé begrotingen.

Maar door de ontwikkeling van het
partijenstelsel, door de aanmatigende
houding der partijbonzen, zijn de wet-
gevende kamers meer een der wetkra-
strumeriten geworden langswaar de

'partijinstanties de Uitvoerende Macht
aan .banden hebben gelegd.

In de plaats van een zelfstandige
macht te zijn, zoals door de Grond'
wet voorzien^.» j}e Uitvoerende Macht
vervallen tot een vulgair verlengstuk
van dé Wetgevende Macht.

Wanneer men weet dat die scheiding
der Machten werd toegepast om elke

-6e Vervolg

De bewoner van de Kantons zijner-
zijds, vat goed het verschil tussen inlij-
ving en (zedelijke) assimilatie, en aan
die fase van inlijving beantwoordt bij

DE VERSPDUDE TROEVEN
- ' -• . .

'tit
rut OOSTKA1WONS

vorm van tyrannie of dictatuur uit te
sluiten, ziet men op welk gevaarlijk pad
men versukkeld zit.

Wij leven nu, spijts aLle verklaringen
van gehechtheid aan democratie, m het
stadium van de gelarveetde dictatuur,
utigeoefend ' door de partijbonzen.
Wanneer deze niet terug op hun recht-
matige plaats zullen gebracht worden,
geraken wij meer en meer onder een
:,oüètatuur uitgeoefend door een soort
IttiMmyiraat waarin het voldoende is dat
er een op de drie een zeer sterke en
aanmatigende personaliteit weze, om te
eindigen in louter tyrannie en alleen-
heerserij.

Het is overbodig hier te onderstre-
pen welke pSaats die hoogste instanties
van onze «drie naionale» partijen in
het openbaar leven officieel innemen.

De laatste gebeurtenissen in verband
met dê~ trootisafstand hebben 'dit vol'
doende laten uitschijnen.

Wil men niet dat de instellingen die
gedurende meer dan honderd jaren hun
degelijkheid bewezen Jiebben, voKedig
zouden wegzinken om plaats te maken
voor ,de ene of dé andere vorm van
volksdemocratie, moet er absoluut ge-
ijverd worden voor een terugkeer tot
de geest en de gezonde toepassing der
principes waarop de Grondwet boogt.

Scheiding der Machten.
Echte en verantwoordelijke volks-

vertegenwoordiging, geen onverant-
woordelijke partijorganisaties.

Verdediging en herstel der Konink-
lijke prerogatieven als essentieel element
van de Uitvoerende Macht.

Dat zullen dan ook de voornaamste
objectieven zijn van onze komende rx>
litJeke taak.

Voor 'iemand die de politieke con-
junctuur^waarin ons land verkeert, niet
van uit het standpunt partij- of persoon-
lijk belang van de politiekere, maar
vanuit het standpunt van het nationaal
belang beschouwt, is het opvallend dat
dit oogmerk het best kan verwezenlijkt
worden door het behoud voor een hele
tijd?»«n een parlementaire meerderheid
in handen van de C.V. P. en van, als
politiek gevolg daarvan, een homogene
C.V.P.-fegering.

Dank zij het voorhanden blijven van
een dergelijke toestand, kan een rege-
ring stabiel voort leven met voor. zich
de nodige bewegingsvrijheid op te eisen
om aldus los genoeg te staan van de
Wetgevende Macht

Wat deze laatste betreft, kan het
verantwoordelijkheidsgevoel bij de po-
litieke mandatarissen beter gedijen om-
dat geen één onder hen het zou aan-
fliiYWAn t-(»tr«»ii Af. nrt*T>K»n» nninii» in.
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nen aantasten.

De electronische microscoop heeft
van af heden een volledig nieuwe we-
reld onthuld, ongeveer even ïuïm ais
deze die eertijds onthuld wefcl door de
optische microscoop. Alhoewel de elec-
tronische microscoop niet het directe
middel verschaft dat toelaat een bete-
kenisvolle biochemische reactie in haar
proces zelf te volgen, kunnen wij zeer
goed enerzijds de Biacromolecufen yan
een lichaam zoals deze zich voordoen
voor de reactie, waarnemen en ander-

cieze crioe^georacni worac versciitittai-
de soorten macromoleculaire bestand-
delen voort te brengen en hoe dit pro-
ces verstoord wordt door ziekte.

Wycloff heeft elcctionische photo-
graphieen getoond aangaande de cellen
in de verschillende stadia van hun ver-
menigvuldiging en van de doorsneden
der chromosomen (die de hereditaire
karaktertrekken overdragen). Het is
vanzelfsprekend, verklaarde hij,, dat
dergelijke studiën zeer nuttige kennis-
sen zullen bijbrengen aangaande de cel
en de cellulaire vermenigvuldiging.

Maar niet alle machtsverhoudingen
zijn opbouwend, er.èjjn er gezonde die
rijkelijk moeten ontwikkeld worden, en
er zijn er moorddadige die ïn zich de
kiem der ontbinding dragen.

Het zijn deze laatste stromingen die
rechtstreeks indruisen tegen de geest

De koning is er
voor het volk,
en niet het volk,
voor

/•"éne/on.

schillende standpunten, dat van de
meerderheid als dat van de oppositie,
de beginselen in wetteksten vast te leg-
gen en de werking van de regeling te
controleren vooral door het onderzoek
en het stemmen van de begrotingen.

Maar door de ontwikkeling van het
partijenstelsel, door de aanmatigende
houding der partijbonzen, zijn de wet-
gevende kamers meer een der werkin-
strumenten geworden langsWaar de
partijinstanties de Uitvoerende Macht
aan „banden hebben gelegd.

In de plaats van een zelfstandige
macht te zijn, zoals door de Grond-
wet voorzien, U 4e ^ityoerende Macht
vervallen tot een vulgair verlengstuk
van dé Wetgevende Macht.

Wanneer men weet dat die scheiding
der Machten werd toegepast om elke

Ge Vervolg

De bewoner va.n de Kantons zijner-
zijds vat goed het verschil tussen inlij-
ving en (zedelijke) assimilatie, en aan
dïe fase van inlijving beantwoordt bij
hem de «Loyale» houding; wanneer hij
de hoedanigheid van Belg aanvaardt
met al de ingrijpende wijzigingen door
die aanvaarding meegebracht, dan is
hij «loyaal».

Wat nu aangaat de gedachten en
gevoelens ia zijn binnenste, die wisse-
len van de volledigste doordrenkbaar-
beid voor de Belgische idee, tot de vol-
komen, ondoordringbaarheid.

RH- Keufgens merkt hier op dat de
uitwendige ^np^f"ng niet noodzake-
lijk de inwendige gevoelens vertolkt, en
hij naait een voorbeeld aan. Toen men
plots de .tragische dood van Koningin
Astrid vernam, hield de jaarlijkse Ker-
mis onmiddellijk, op te Eupen. terwijl
ze te Verviers.haar verloop had. Kan
men daaruit afleiden dat men te Ver-
viers minder Vaderlands is dan te
Eupen ?

Maar de eigenlijke assimilatie op
haar beurt, dat ia heel wat -meer dan
uitwendige aanpassing. Zij behoort tot
de psychologische intiemere orde.

Belgische burger geworden door de
inlijving, zal de inwoner van die Kan-
tons helemaal .Belg worden door de
assimilatie; men kan deze aldua defi- •
nieren : < Het hart en de geest win-
nen van de 60.000 echte Duitsers die
ons werden •overgemaakt door het Ver-
drag van Versailles, en ze ei toe bren-
gen ons land te beschouwen en te be-
minnen als het enige en ware vader-
land». (14)

Ongetwijfeld is dat een opgave van
lange adem; en in 1925, bij het ver-
dwijnen van het Baltia-regime, heeft
niemand zich ingebeeld dat men in
vijf jaar de Kantons volkomen had
herenigd, en dat deze gelukkig waren

DE VERSPILDE TROEVEN
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HET DRAMA VANpE OOSTKANTONS
door Pierre lUaxenee

(14) «La Belgique et Eupen-MaJmédy,
Ou nous en sommes ». Les éditibns du pays

-beige. Brussel igsr.

Belg te zijn geworden. In Efeas-Lor-
reinen handhaafden d& Fransen het bij-
zonder regime. Was ons werk dan
doelmatiger geweest dan het hunne?

Wat er ook'van zij, de wet van 6
Maart 1925 riep de bevolking op tot
de verkiezingen; voor tal van politici...
c was hei essentiële verworven; er zou
een volksvertegenwoordiger meer zijn :
167 IQ plaats van 186; en de provin-
ciale vertegenwoordiging van Luik zou
ook zes nieuwe verkozenen hebben, »

II. De weerwraak van de politici
of het gewoon regime.

Het spreekt van zelf dat in het
plaatselijk provinciaal of. middenbe-
stuur, het raderwerk niet akijd ge-
smeerd liep : adjunkt arrondt&sernents-
kommissarissen die min of meer geïm-
proviseerd waren, provinciale raadsle-
den van de kantons, die verloren liepen
in het aantal en zonder invloed wa-
ren; centraal bureel (te Brussel) voor
de aangelegenheden van de Kantons,
dat geleid werd door kandidaat-diplo-
maten op proef. Pas bij het aantreden
van' de. regering de Broqueville
(1932) zal dat centraal bureel ein-
delijk de hand slaan aan de coördi-
natie van de werking der onderschei-
den ministeries.

Algemene regel, op elie trap van de
bestuurlijke hiërarchie is : onkunde van
de Duitse taal, met komische episodes
ter illustratie, zoals de eedaflegging in
't Duits door de burgemeesters yan het
land van Eupen en St. VMi, voor de
echtgenote van de arrondissements-
kommissaris van Verviers. Daar deze
ambtenaar geen Duits kende, had hij

zijn echtgenote aïs^.taaunan opgevor-
derd.

Ook de gerechtelijke machine ver-
toonde haperingen. Vanaf 1925 ïad
een koinklijk besluit aan de bevolking

.van Eupen-Malmedy toegekend be-
recht te worden in ,haar taal... alleen
in strafzaken, Merf zou tot in 1935
moeten wachten op; de .wet, die voor
heel België het gebruik der talen voor
de .straf- en burgerlijke rechtsmachten
zou regelen, om eindelijk de rechten
van de bevolking :ppt 'gerechtelijk ge-
bied aanzienlijk té zien uitbreiden.

«Vandaag (in 1936), schrijft de
heer P. Van Werveke. is het,in be*
ginsel mogelijk de Duitse rechtspleging
te krijgen. > ' /

In beginsel, \_want wegens: de
schaarsheid aan dukgkennende magi-
straten, kan de wet 'niet toegepast
worden, en de heer Van Werveke
voegt er aan toe < men kan hopen dat
die wet vroeg of Iaat integraal zal
toegepast worden. ̂

Op gebied van onderwijs, is ook de
taalkwestie een struikelsteen, niet te
Malmédy, maar te Eupen en te $1
Vith. In de lagere school is Duits de
voertaal, tot daar : het Frans wordt
als tweede taal onderwezen; maar de
regering had aan de gemeenteoverhe-
den de zorg 'overgelaten te beslissen
vanaf welke klas dat zou gebeuren.
Het was dan ook natuurlijk dat tal
van gemeentebesturen, nieta voelend
een welbegrepen assimilatie, het onder-
wijs van die tweede taal zo laat mo-
gelijk verschoven.' Ook behield het
Duits de voorrang in het middelbaar
onderwijs, ten nadele niet aHeen van

de zaak der assimilatie, maar ook van
de meest duidelijke praktische belan-
* * " • ' • v. . '
. Maar waartoe dient het nog -vergis-

singen' en traagheden uit die tijd op te
roepen. ^Zij hebben in een aangehecht
gebied zeker altijd meer .relief; maar
toch wareri zij met het voornaamste
element dat de assimilatie' vertraagde.
E.H. Keufgens heeft geschreven :

<Het past verstandige lieden lang-
durig, en niét oppervlakkig, te overwe-
gen, enerzijds de honderdjarige vor-
ming en.de gewoonten van het aange-
hechte volk, en anderzijds de vrijhe-
den van pers, van vereniging, van me-
ningsuitdrukking die we het jnoeten toe-
staan ; indachtig te zijn de eerbied voor
zijn natuurlijke en verworven rechten,
onze Belgische mentaliteit, ons gebrek
aan propaganda fondsen, en ons on-
vermogen om verbanningen ote te pas-
sen. >

Ziedaar duidelijk de ware vertra-
gingseleménten m de assimilatie aange-
stipt : onze politieke vrijheden, en op
de eerste plaats de vrijheden van pers
en van vereniging. Ook zullen wij.
door de «politiek» na te gaan, ons
het best rekenschap kunnen geven van
de ontwikkeling der openbare mening
in de Kantons en van de wederwaar-
digheden hunner bewoners ten over-
staan van onze vrijheden. Een boek-
deel zou niet volstaan om de kwestie
uit te putten.

Deze brochure' verscheen in het traas
onder titel «Les atouts gaspffiés, ou les
drames des cantons de l'Est > en is te ver-
krijgen bij J. D'Hondt te St. NiUaas^Waas.

vertegenwoordiging, geen onverant-
woordelijke partijorganisaties.

Verdediging en herstel der Konink-
lijke prerogatieven als essentieel element
van de Uitvoerende Macht

Dat zullen dan ook de voornaamste
objectieven zijn van onze' komende poi
litieke taak.

Voor 'iemand die de politieke con-
junctuur ̂ waarin ons land verkeert, niet
van uit het standpunt partij- of persoon-
lijk belang van de polatiekers, maar
vanuit het standpunt van het nationaaï
belang beschouwt, is het opvallend dat
dit oogmerk het best kan verwezenlijkt
worden door het behoud voor een hele
tijd, van een parlementaire meerderheid
in handen van de C. V. P. en van, als
politiek gevolg daarvan, een homogene
C. V.P.-regering.

Dank zij het voorhanden blijven van
een dergelijke toestand, kan een rege-
ring stabiel voort leven met voor, zich

rde nodige bewegingsvrijheid op te eisen
om aldus los genoeg te staan van de
Wetgevende Macht

Wat deze laatste betreft, kan het
verantwoordelijkheidsgevoel bij de po-
litieke mandatarissen heter gedijen om-
dat geen één on.der hen het zou aan-
durven tegen de openbare opinie in,
een regeringscrisis uit te lokken zonder
zeer ernstige redenen. .

Meteen ook kan de aanmatigende
macht der partijbonzen en instanties)
gebroken worden omdat deze niet meer
beschikken over « hun afgevaardigden >
die de ministers fataal zijn in een coa-
litie-cabffiet.

Ten sjotte is het het C.V.P.-element
in de huidige politieke constellatie dat
de Koninklijke prerogatieven het meest
zal eerbiedigen. . " .

Blijft' dan nog het herstel der na-
tuurlijke kaders eigen aan iedere sa-
menleving (gezin, beroepsschap, plaat-
selijke machten) dat het meest doel-
treffend kan worden nagestreefd onder
het beleid van een C.'V.P.-regering om-
dat doctrinaal gezien, deze het meest
begrip vertoont voor de noodzakelijk-
heid dezer maatschappelijke kaders.

Maar dit alles vereist in de C,V.P.
een werkelijke verharding, zo wat de
wilskracht bij de mandatarissen betreft
ak de beginselvastheid bij allen die,
waar ook, ijveren voor het uitwerken
der christelijke opvattingen.

Het mag niet meer gebeuren dat op
ieder gevaarlijk, politiek verkeerspunt,
men angstvallig moet uitkijken naar
Spaakisten van alle slag" om hen te
beletten onvoorzjchtigheden te begaaft.
Dit kan niét anders dan remmend
werken.

Onze nieuwe taak zal er in bestaan,
de openbare opinie zodanig te bewer-
ken met alle middelen in ons bereik,
dat dit remmen zou worden uitgescha-
keld. Een goede onafhankelijke en on-
baatzuchtige inlichting van de openbare
opinie kan niets anders dan die ver-
harding doeltreffend in de hand wer-
ken.

Dr Jur. Karel van Beerat
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Van 4 tot 29 Juli

Over 4.692 km.

24 Ritten

2 Rustdagen

Italiaanse campionissimi grote favorieten in

38e RONDE fan FRANKRIJK
die eergisteren startte!

DE EERSTE "GELE TRUI „ WASVOOR ttOSSI
DE «AREN VÓ1XSEN ZICH ÓP...

...Maar gelijken zich niet...-xefft «en
ond gezegde. En al* Intelligent man
heeft Jacqnes Godd«t zeker even ge-
dacht aan dit spreekwoord toen hij
de uiterst gware opvolging op zich
nam van djn schoonvader Henri
Dessrange.

Zoafe zijn grote voorganger koes-
tert de Inddlffe Inriehtérlvan de Tour
een ware voorliefde voor dé bergen
— het «zont en de peper» van elke
rittenwedstrijd — doch al> klaar-
xlend journalist weet de Directeur
van éFEqoïpe» daarenbovea zeer goed
dat noch de Alpen, noch de iFjre-
iieeKn, noch het Ma*gtt Central een
OTerheersende rol mogen spelen In het
beslissende verloop van zijn grootse
«rganlsatie. Het werd inderdaad een
onrustwekkende gewoonte dat. de
overwinnaar van de Tonrmalet, de

.Aubisqn» of de Galibier ook de over-
winnaar In het Piinsenpark werd. Zo
Bobic in 1M7, zo Bartali ia 1948, zó
Coppl in 1948, zo Kfibler, Oekers en
Bobet In 1950 — om slecht» even te
herinneren aan de na-oorlogse Bon-
den ! •

Wat heeft de wijze Sjaak dit jaar
dos gedaan? Heel eenvoudig: hij
heeft zijn 4.892 km. verdeeld in vier-
en-twiatig min of meer gelijke stuk-
jes (met slecht» twee rustdagen, In
plaats van vier, vijf de vorige jaren)
en gooide de een-en-twlnttg- «cols»
die ter zijner beschikking standen —

• om het zo eens'te zeggen — door niet
minder dan tien ritten.

Vier-en-twintlg ritten, zelden .we,
die allen over een betrekkelijk korte
afstand lopen — de langste juist ge-
teld 241 Jon., behalve'dan de laatste-
(Dijofe-Parijs over 317 km.) die de
triomfantelijke intocht der... gladia-
toren is — wat du» de strijdlust van
de' rennerskaravawl moet aanwakke-
ren, bij gevolg groeit de Interesse
vanwege hét gr t̂e publiek 'voor de
Tour. Automatisch spruit daar dan
een niet te onderschatten verhoging

VAN ONZE SPORTREDACTEUR H. VAN MOLL

Ah l Tour, quand tu nous tiens...
- Het is met de Tour de France. lijk
met df Liefde.- de lokstem van die
luidruchtige karavaan is even orfweer-
staanbaar als het (giftige?) pijltje vort
het klant engeltje (?) Amorl...

Iedereen die ooit een kijkje genomen
heeft achter de geheimzinnige andissett
van de Grote Ronde tal het met ons
beamen : gedurende een maand vermeit
reruierskaravaaify dagblad- en radio-re-
pffrters, offióëlen,' fotografen, tnekanie-
kers en pttblictteitswagcris een wereldje
op zichzelf. Zulk uitgebreid en belang-
rijk wereldje telfs dat elk jaar, tijdens
de Tour, door het West-Europese Post-<

wezen een «.iPerinanence dv Tour»
wordt ingericht die. de lange sliert wa-
gens en moto's rit na rit volgt, en die
aüe mogelijke brieven en pakjes aan en
van volgers of renners wel terecht
brengt; ïs het niet vandaag, dan zeker
morgen..;

DE KEUZEN VAN DE WEG ,

- En, dat wereldje is daarbij uiterst
aantrekkelijk, voor wie het rusteloos,
gejaagd:en lawaaierig leven van «cou-
réurs > en peoneridders kan appreciëren
tenminste. En dat velen dat doen be-
wijzen de Tnillioenen mensen, zowel in
Italië, Zwitserland^ Luxemburg en Bel-
gië, als in < la douce France», die tel-
kenjare weer opnieuw met ontzag op-
kijken naar deze reusachtige organisatie
die een rechtmatige bewondering af-
dwingt, wegens haar perfectie en haar
grootsheid. ~

Zelfs de kek — die (naief) meent
dat Coppi de een of andere reizende
ambassadeur is omdat zijn- naam tel-
kens weer opduikt in de krant — volgt
tijdens c dé» Ronde elke dag het ver-

car, zal hij misschien nog wel eens den-
ken aan de eert «f. andere renner, bij
het gemakkelijk op- en afrijden van een
Aspin, een- Aubisque of een Ventoux..,

Denken aan de: ontzaglijke hoeveel-
heid wilskracht en.eerzucht die « bende
wilde gekken *-r ?oals men t ze > vroe-
ger heel gracieus betitelde — wel moet
bezielen om een maand lang, in regen-
of hagelbuien, onder een alles ver-
schroeiende zon, Frankrijk van Oost
naar West, van Noord naar Zuid .te
doorkruisen per fiets ,over die reuzen-
hoge, besneeuwde Alpen- en Pyreneeën-
toppen — Doch dat is minder .waar-
schijnlijk... daar denkt de leek niet
meer aan
.Het is de betreurde Franse reporter

Albert Londres -^wereldberoemd voor
zijn reportages, .waarvoor hij zonder
schroom dé ganse aardbol bereisde —
die na een uiterst .zware bergrit gevolgd
te hebben — in het helden tijdperk van
de wielrennerij —-sonde aan zijn krant:
«Les .Géants de la &wte!..i» — Dat
waren de renner^ diezelfde anonieme
renners van gisteren<: * vandaag en .mor-
gen die aan de Tour, deelnemen.,*

Natuurlijk, we weten het : veel is
veranderd sindsdien {naar het schijnt):
de fietsen werden steeds-lichter, de we-
gen rsteedf menselijker, de afstanden
steeds minder groot. Doch de Tour-
renners «ijn c reuzen ^yan de weg» ge-
bleven L. Daar Icaflf niet aan getwij-
feld worden. , ./-.

ff ET MEESTERWERK VAN H. D.
• -'t-.: • '

Dat hele ingewikkelde Ronde-rader-
werk is een schepping van Vader Des-
grange, die een ,halv4*euw geleden voor
het eerst «a.iO> Toj^ inrichtte — en

gebleven, als een machtig en verrukke-
lijk beeld van onze tijd, steeds evolue-
rend en zich aanpassend aan nieuwe
mogelijkheden en levensvoorwaarden.

Doch ook dit "beeld wordt beheerst
door de reusachtige figuur van Henri
Desgrange : want de Ronde is zijn
werk ! Duizenden .mensen hebben er
noch hun krachten noch hun moeite
voor gespaard, doch Desgrange — die
een Mens was van allesomvattende eru-
ditie — is tot aan zijn droevige dood
de spil gebleven van deze ontzaglijke
sportmanifestatie — naast de Olympi-
sche Spelen de groqtste en dé mooiste.

— elk weet niet,» zei Sylveer Maes
eens, c of ik nog ooit aan7 dé Ronde zal
deelnemen, maar wat ik zeker weet is,
dat ik altijd met eerbied en bewonde-
ring zal terugdenken aan Henri Des-
grange, die mij toeliet bij middel van
de wielersport, een paar trapjes hoger
te klimmen op de ladder van het so-
ciaal leven ! >

Die getuigenis spreekt boekdelen, en
met Karel Van Wijnendaele — en dui-
zenden anderen — gaan we stil staan
voor dat beeld van de — soms stugge,
altijd rechtvaardige en -geniale — Henri
Desgrange, « om te groeten in eerbiedig
aandenken ï » >

Desgrange stierf in 1941. Een treu-
rige dood... , /

f ...Omdat hij ondermijnd werd door
een ongeneesbare riekte. Hij stierf te
BeauvaÜori, m dctelfde. viüa, in het
Zuiden va» Frankrijk, waar hij elk jaar
keentrok, na de Ronde, om er de~reglt-
mentffn te leggen op de draaibank der
hervormingen t

geval is, doch één feit staat vast : dit
parcours mag er zijn, en bét is zeker
het zwaarste van de na-oorlogse wed-
strijden !

Voor de rest geloven we niet dat
we in dit nummer alle ritten en de
vo]ledi£« deelnemerslijst moeten pu-
bliceren; die vindt U vaat tijdens de
hele duur TUI de Tour in alle dagbla-
den.

128 RENNERS VERTROKKEN
WOENSDAG XL. TE METZ.

GoddeVs zorg voor vernieuwing
blijkt ook weer uit het feft da-t de
Dour de Franc* dit jaar eens niet in
«la Vïlle Lomière» start, maar meer
Oostwaarts, te Hfetz, waar eergieterén
Woensdag 128 renners — onderver-
deeld in ahnt nationale en vier regio-
nale ploegen — de Grote Trek vol
goede moed aanvingen. En U zult het
ons hens niet ten bwade dolden, beate
lezers, zo we ub oog < — twee dagen
na. biet vertrek van de koers — nog
zo uitvoerig terugkomen op de Ron-
de. Alhoewel «p het ogenblik dat deze
speciale .Tour-pagina verschijnt reeds
twee ritten ten einde ''zijn; terwijl we
daarentegen bij het' schrijven van
onze bijdrage nog in het duister tast-
ten omtrent de juiste samenstelling
van «ommige ploegen (zo sprak men
er verleden week immers van dat
ÏJuteinJmrg, bij gebrek aan interes-
sante kandidaten, forfait zon geven)
en zo meer.

HET
(BELGISCHE)

VRAAGTEKEN™
In de Pers U gedurende twee we-

ten lang de laat&te beslissing van de
B. W.B. betreffende onze Tonr de
Franoe-ploeg geoommenteerd gewor-
den. Enkele woorden kunnen dus vol-
staan oxp even het onze te zeggen
daarover. En onmiddellijk moeten we
het grote verlies betreuren dat ons
treft door 't forfait van Bik Van
Steenbergen». Pat hij vervangen werd



van «l'Equfpe» daarenboven zeer goed
dat noch de Alpen, noch de (Pyre-
neeën, noch het Masaif Central een
overheersende rol mogen spelen In het
beslissende verloop van zijn grootse
organisatie. Het werd inderdaad een
onrustwekkende gewoonte dat. de
overwinnaar van de Tonrmalet, de

.Aubisque of de (Jalibier ook de over-
winnaar in het Prinsenpark werd. Zo
Robïc in 1947, zo Bartali in 1948, zo
Coppi in 1948, zo Kubler, Ockers en
Bobet in 1950 — om slechts even te
herinneren aan de na-oorlogse Bon-
den !

Wat heeft de wijze Sjaak dit jaar
dus gedaan ? Heel eenvoudig: hij
heeft xijn 4.692 km. verdeeld In vier-

- en-twintig min of meer gelijke stok-
jes (met slechte twee rustdagen, in
plaats van vier, vijf de vorige jaren)
en gooide de een-en-twintig «cols»
die ter zijner beschikking stonden —
om het zo eens te zeggen — door niet
minder dan tien ritten.

Vier-en-twintig ritten, Keiden we,
die allen over een betrekkelijk korte
afstand lopen — de langste juist ge-
teld 241 km., behalve' dan de laatste
(Dijon-Parijs over SI7 km.) die de
triomfantelijke intocht der», gladia-

- toren Is — wat dos de strijdlust van
<Ee rennerskaravaan moet aanwakke-
ren> bij gevolg groeit de interesse
vanwege het g^ote publiek Voor de
Tour. Automatisch spruit daar dan

' een niet te onderschatten verhoging
van de verkoop der inrichtende bla-
den uit voort». Men moet er maar
aan denken !

Dat is trouwens steeds één der
voornaamste — zo niet het voornaam-
ste — objectieven geweest van de

- Ronde-inrichters : ieder Jaar maar
weer opnieuw veranderen, altijd re-
noveren, en dat merkwaardige aan-
passingsvermogen i& wel de bijzon-
derste reden van hef gigantische suc-
ces van «de» Tour. Heel juist mag
men dan ook zeggen dat de volgende
Gróte Ronde.» op l Augnsts» a.s. be-
gint, voor Goddel en zijn talrijke
medewerkers toch. % '

HET PARCOURS ZWAARDER
DAJN OQIT ï

Door een onderbreking in de publi-
catie van ons weekblad Is het ons
jammer genoeg onmogelijk geweest
het parcours van de S8e Ronde van
Frankrijk uitvoerig te ontleden, zo-
als we het graag zouden gedaan heb-
ben. We moeten ons dan ook van-
daag, helaas ! aan de karakteristieke
trekken van de wegwijzer honden.
Deze is — in z'n geheel .genomen —
Ui acht schijven verdeeld, te weten:

l" Metz-iömoges (1.543 km,), in
acht achtereenvolgende ritten, waar-
van de zevende ( Rennes-Angers over
85 km.) tegen het uurwerk betwist
wordt;

2* TJmoges-Dax (814 km.) in vier
ritten, waarvan de twee eerste in het
Masslf Central vallen ;

ft° Dax-Luchon (844) km.), of de
v tterorbering » van. de Pyreneeën In
amper twee ritten ;

4» Luchon-MontpelHer (410 km.),
twee overgangsritton;

6' MontpeÜier-Avignon <8S4 tem.):
de rit van de verschrikkelijke Ven-
toux, die men als onmenselijker be-
stempelt dan e*n Tourmalet, een Au-
bloqne of een Aspln, en dat wil heel
wat zeggen...; [

6* Avlgnon-Gap (581 kin.)- twee
andere overgangsritten;

7" Gap-Aix (S6Ö km.) of de (plat
de résistanoe» der Alpen in slechts
twee ritten ;

8° Ali-Parijs (Bil km.) in drie rit-

iedereen die, ooit eert kijkje genomen
beeft achter de geheimzinnige coulissen
van de Grote Remde zal hef met ons
beamen : gedurende een maand vormen
rennerskaravaan,' dagblad- en radio-re-
porters, officiëlen,- fotografen, mekanie-
kers en pubUciteitswagens een wereldje
op zichtelf. Zulk -uitgebreid en belang-
rijk wereldje zelfs dat elk jaar, tijdens
de Tour, door het West-Europese Post-
wezen een fiPermanence dtt Tovr»
wordt ingericht die de lange sliert wa-
gens en moto's rit na rit volgt, en die
alte mogelijke brieven en pakjes aan en
van volgers of renners viel terecht
brengt ; is het niet vandaag, dan zeker
morgen...

DE REUZEN VAK DE WEG.

En dat wereldje is daarbij uiterst
aantrekkelijk, voor wie het rusteloos,
gejaagd en lawaaierig leven van «cou-
reurs» en penneridders kan appreciëren
tenminste. En dat velen dat doen be-
wijzen de roillioenen mensen, zowel in
Italië, Zwitserland, Luxembi«E en Bel-
gië als in * Ia douce FVance>, die tel-
kenjare weer opnieuw met ontzag op-
kijken naar deze reusachtige organisatie
die een rechtmatige bewondering af-
dwingt, wegens haar perfectie en haar
grootsheid.

Zelfs de leek — die (naief) meent
dat Coppi de een of andere reizende
ambassadeur is omdat zijn naam tel-
kens weer opduikt in de krant — volgt
tijdens « de > Ronde elke dag het ver-
loop van de rit in -zijïi (zeer) ernstige
krant, die gewoonlijk nooit veel op
heeft met de Sport-, Als hij de tijd
vindt luistert hij 's avonds ook wel
even naar de aankomst vaji de etappe.
Dan begrijpt hij wel niet veel van net
onmenselijk getier van de zenuwachtige
en. uitgeputte i radioréporter, doch de ,
naam van de overwinnaar kan hij toch
wel opvangen, ondanks het lawaai Van
de brullende en gillende massa die op-
eengepakt staat rond de witte lijn.
's Anderendaags zoekt hij misschien met
een beetje.' minder aandacht voor de
even dagelijkse als eentonige beursbe-
richten naar de photo van de gewoon-
lijk onherkenbare,-, zwart bestofte en
bezweette jongen, die ex in gelukt is
zij n* naam over acht iolommen ca La
une> in de krant te krijgen, enkel met-
de macht van zijn spieren. En bij het
zien van die spieren — op dat c per
belÈno overgeseinde > kiekje — ^a! de
kek wel even afgunstig en sip kijken,
omdat hij aan barbaarse rheumatismen
lijdt. .Want het zijn die rennersspieren
die een jonge, man over de hoogste Al-
pen- en Pyreoeeëntoppen stuwen, enkel
om (veel) sportieve, vergankelijke, roem
en (weinig) even vergankelijke duiten.
te verdienen. Als onze 'leek dan een
maand nadien naar Vichy zal gaan, om
zijn rheumatismen te verzorgen, com-
fortabel gezeten in een moderne auto-

heid wilskracht en,_eerzucht die «bende
wilde gekken > -^zpals men < ze > vroe-
ger heel gracieus'betitelde — wd moet
bezielen pra een maand lang, in regen-
of hagelbuien, onder een alles ver-
schroeiende zoiï, .Frankrijk van Oost
naar West, vaa Noord naar Zuid . te
doorkruisen....per-fiets ,oyer die reuzen-
hoge, besneeuwde Alpen- en Pyreneeën-
toppen. — Doch dat is minder waar-
schijnlijk... daar denkt de leek niet
nieer aan...

Het is de betreurde Franse reporter
Albert Londres -=- wereldberoemd voor
zijn reportages, waarvoor hij zonder
schroom de ganse aardbol bereisde —
die na een uiterst zware bergrit gevolgd
te hebben —• in het.helden tijdperk van
de wielrennerij — seinde aan zijn krant:
«Les .Géants de !a Route L> — Dat
waren de renners^ =dlezelfde anonieme
renners van gisteren,: yandaag en mor-
gen die aan. de Tour deelnemen..*

Natuurlijk, we weten het : veel is
veranderd sindsdien (naar het schijnt) :
de fietsen werden steeds-lichter, de we-
gen steedp menselij3fjer,V de afstanden
steeds minder groot. Doch de Tour-
renners zijn «reuzen van de weg> ge-
bleven 1... Daar kan, niet aan getwij-
feld worden,

SET MEESTERWERK VAK E. D.

Dat hele ingewikkelde Ronde-rader-
werk is een schepping van Vader Des-
grange, die een halvftseuw geleden voor
het eerst « zijn > TQUT inrichtte — en
toen uitgescholden wwrd door « ks gens'
bien-pensantes » voor-< gevaarlijke gek»
en andere lievelingsnaampjes meer, even-
als het handvol- roefcelozen die het aan-
durfden elke dag afstanden van om en
rond de 500 km. a£ te leggen, op fiet-
sen die bij de 50 kg. moesten wegen !...

Veel water is sedertdien door de Seine
gevloeid. Dikke boeken zijn er ge-
schreven over 'de önS^ptittélijke, prach-
tige geschiedenis* van de Ronde van
Frankrijk, over de ontelbare heldenfei-
ten (in de ware zin van het woord)
en drama's van de weg, over de soms
ontroerende maar dikwijls pittige anec- -
doten uit het alledaagse leven van
c la Grande. Boucle*., Enkele moedigen
hebben die dikke boeken geschreven, en
het zou ons minstens twee' dichtbedrukte
pagina's van &t.̂ weekblad vergen - om
onze lezers een ie£cï wat overzichtelijk
beeld te. geven vteSde zeven-en-dertig
voorgaande Ronden. Noodgedwongen
moeten wij er dus aan verzaken, in het
kader van dit korte kroniekje.

fcfljj.; *;.

Veel water is s"ndfi. 1903 door de Seine
gevloeid, schreven * we zojuist. Inder-
daad : twee wereldoorlogen (en menige
andere) iebben rjndertussen de, «.be-
schaafde» w.eretói$Si vuurden vlam ge-
zet, wanorde gezaaid en milliocnen on-
schuldige mensen ^ennoord... Dictators
kwamen en gingc^r.; Maar de Tour is

door de reusachtige • figuur van Henri
Desgrange : want de Ronde is zijn
werk ! Duizenden .mensen hebben er
noch hun krachten noch hun moeite
voor gespaard, doch Desgrange — die
een Mens was van allesomvattende eru-
ditie — is. tot aan zijn droevige dood
de spil gebleven van deze ontzaglijke
sportmanifestatie — naast de Olympi-
sche, Spelen de grootste en de mooiste.

— «Ik weet niet,> zei Sylveer Maes
eens, c of ik nog ooit aan dé Ronde zal
deelnemen, maar wat ik zeker weet is,
dat ik altijd met eerbied en bewonde-
ring zal terugdenken aan Henri Des-
grange, die mij toeliet bij middel van
de wielersport, een paar trapjes hoger
te klimmen op de ladder van het so-
ciaal leven I»

Die getuigenis spreekt boekdelen., en
met Karél Van Wïjnendaele — en dui-
zenden anderen — gaan we stil staan
Voor dat beeld van de — soms stugge,
altijd rechtvaardige en geniale — Henri
Desgrange, « om te groeten in eerbiedig
aandenken !»•

Desgrange stierf in 1941. Een treu-
rige dood... , /

€ .„Omdat hij ondermijnd werd door
een ongeneesbare ziekte. Hij stierf te
Beawallon, in dezelfde villa, i» het
Ztaden van Frankrijk, waar kt} elk jaar

- heentrok, na de Ronde, om er de ~regle-
meuten te leggen op de draaibank der
fteruormingien I

Hij stierf, en buiten tïjn famüie en
omgeving, lette er niemand op, omdat
kei orkaan van de oorlog op xijn hevigst
aan het loeien was!

Maar eer hij lichamelijk stierf, was
Jüj reeds zedelijk dood-: verketterd
Onder de vernielende nederlaag van zijn
Frankrijk, dat hij to xielsUcf had l De
ondergang van xijn land sol het klop-
pen van- tijn hart vertraagd 'hebben f
Want m dat sterk organisme met dte
geweldige temperatuur, stak een stel, die

1 vol idealisme was l
Wij hebben, xijn dood vernomen, vele

weken na dat het gebeurd was, omdat
het orkaan^ van de oorlog nog niet att-
gestormd was ! '

En toen hebben we gebogen, om het
te belijden ; een groot sportman f mg
keen, zeker wel de grootste vatt tij»
tijd! ' " "

En die grootheid f If vooral terug te
vinden in dat meesterwerk van organi-
satie, in dat gebeeldhouwd stuk athle-
tieke kunde dal de Ronde van Frank-
rijk is t "•

Deze lijnen zijn niet van ons, maar
van die andere' grote sportman — de
pionier van de wielrennerif in Vlaande-
ren — Karel Van Wijnendaele die ze
neerschreef in zijn fraai werk *.,« Men-
sen en Dingen uit de Ronde van Frank-
rijk >, als aandenken aan zijn intieme
vriend, de Mens Henri Desgrange,

ten, waarvan de eerste (Att-Genève
over 97 km.} tegen het uurwerk ver-
reden zal worden.

We wezen ei- reeds op dat de
«scouts» van Ooddet en Lévfthan'dtt
.Jaar hun een-en-twintig «col*» —• hij
wijze van spreken— over tien ritten
verdeeld hebben, namelljb :

IS JToli: Llmógres-Clennont Fer-
rand (286 km.) mei de Afenno
(1,065 m,: Se katefforie) «i de Ovs-
sat (1.076 m.: 2e kat) ;

14 Juli: Clennont Ferraüd-Brive
(216 kin.) met de Dyane (1.401 m.:
2e kat) en La Roche-Vendeix (1.149
m.: Se kat.), vermelden we ook nog
de Fny-de-Bort (840 m.) ;

17 Juli : Dax-TÏrfce* (201 km.) met
de Aubisqne (1.708 m.: Ie kat);

18 Juli: Xarfiea-Uaohon (14S km.)
met de Tourmalet (2.114 in.: Ie kat.),
de Aspln (1.489 W: Se kat) en da
Feyresoorde (1.568 m.: 2e kat);

19 Juli ; tuchon-Carcassonne (218
km.) met de Fórtet d'Aspet (1.069
nt: Se kaM;

22 Juli: MontpeÜier-A\ignon (224
km.) met dé Vefttonx (1.91» m.: Se
kat)-;" ' -'-- f . "

24 JuU: Mar^Ule-Gap (208 km.)
toet de col de Sagnes (1J&60 m.: 2e
kat.) en de Seatinelle (970 m.: Se
kat.);

Z5 Juli: Gap-Brian£on (165 km.)
met do Vars (3.111 m.: Ie kat) en de
Izoard (3.3Gfl m,;,Ie. kat);

»6 Juli: Brlangon - Ali-Ies-Bains
(201 km.) met de Lantaret (2>058 m.:
Se kat), de Laffrey (910 m.: 2e kat),
de Col de Porte (1.325 m.: Ie kat),
de .Cucheron (1.140 m,: Se kat) en de
Graniex (1.164 ra-: 9e kat);

28 Juli; Qen*ve-DiJon (197 km.)
met de col de la Fau<dlle '(US2JS m.:
Se kat). Oef !™

Dit ĵ Jn lEowat de Toornaamste pun-
ten uit het uitermate zwaar parcours,
U zalf eeggen: elk jaar schrijft men

' dat hét «de» zwaante -Boude «al wor-
den die ooit gereden werd. En Uw
scepticisme Is .gerechtvaardigd, want
we geloven niet dat het dit jaar het

Tour de Franc* dit jaar eens niet Lu
«la Ville Lumière» start, maar meer
Oostwaarts, te Metz, waar eergisteren
Woensdaf 128 renners — onderver-
deeld In acht nationale en vier regio-
nale ploegen — de Grote Trek vol
goede moed aanvingen. En V zult het
ons hens niet ten kwade duiden, beste
legers, zo we nu nog — twee dagen
na het vertrek van de koers — nog
zo uitvoerig terugkomen op de Kón-
de. Alhoewel op het ogenblik dat deze
speciale Tour-pagiua verschijnt reeds
twee ritten ten einde 'zijn, terwijl we
daarentegen bij het schrijven van
onze bijdrage nog in het duister tast-
ten omtrent de juiste samenstelling
van sommige ploegen (EO sprak men
er verleden week trainer* van dat
Luxemburg, bij gebrek aan interes-
sante kandidaten, forfait zou geven)
en zo meer.

HET öi%OTE
(BELGISCHE)

VRAAGTEKEN-...

In de Pers is gedurende twee we-
ken lang de laatste beslissing van de
B.W.B. betreffende onze Tour de
France-ploeg gecommenteerd gewor-
den. Enkele woorden kunnen dus vol-
staan om even het onze te zeggen
daarover. En onmiddellijk moeten we
het grote verlies betreuren dat ons-
treft door *t forfait van Rik Van
Steenbergen... Dat hij vervangen werd
door zijn Antwerpse... vriend Stan
Ockers verwondert slechts hen die de -
gewoonten van het (statige) huis op
de Martelarenplaats in de hoofdstad
niet hennen !, Enfin... we willen niet
betwisten dat Ockers een (bijna)
volmaakt Tour-rennertje is, doch hij
heeft ons steeds, te dikwijls ontgoo-
cheld de laatste tijden, om hem een
kans te gunnen voor de eindzege dit
jaar. We zouden zeer gelukkig zijn
zo Stan deze (pessimistische) proho-
fitiek zou beschamen met een klinken-
de prestatie, maar...

De introductie in onze ploeg van
De Cock en Isi Derijcke lijkt ons van
aard om onze samenstelling te ver-
sterken. Voor eenmaal, een gelukkige
beslissing van Moeder Bewébé !

Dat kan dan volstaan voor onze
landgenoten. Afwachten is nn de
boodschap met die hele pleiade zeer '
jonge renners (het gemiddelde van
de ploeg is 24.jaar en 7 maanden, of
het laagste van alle deelnemende
teams), waarvan vooral Isi Derijcke,
Marcel Demulder en Armand Baeyens
zich definitief, als toekomstige Ron-
de-winnaars kunnen ontpoppen. Maar
men kan elke week geen mirakel ver-
wachten, zoals in .1948 (de tweede
plaats van Briek Schatte) of dit jaar
(dö schitterende prestatie van Bik
Van Steenbergen in de Kond&. Van
Italië) ! - ,

Stevige Belgische vartegenwcwrjdi-
ging dus, zonder A! te vee! grote «na-
men» — en dat is misschien maar
best zo —. Een derde plaats in de
landenrangschikking van hunnentwe-
ge zou ons reed» zeer tevreden stel- '
lett, alhoewel het objectief van Syl-
veer Maes de overwinning ia dit klas-
sement (dat rijkelijk beloond is)
schijnt te zijn.

GOQD LUe&..,
Best ons dan nog de (reeds gestar-

te) deelnemers veel geluk toe te wen-
sen, vooral de Belgen, en de Inrich-
ters wat meer sportief succes dan
verleden jaar, toen. enkele spijtige in-
cidenten het verloop van hun grootse
organisatie kwamen storen. Aan al-
len : Good Ittck L..

Drukkerij M. Van Haver, Plezantstr. 99, Sint NikJaat-W.
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RAPPORT :
Van : KA.-BA.
Aan : Hoofd B.
No. : A/1200
ONDEÏÏWEEP : Internationale Conferentie 'in lAixemburg.

r 21 JUN11951
20-6-51.

l.N.a.v. UW 84648 d. d. 4 Mei 1950 em d. d. 6 April 1951 bericht
Clipper ons, dat kern van een conferentie als door U bedoeld,
niets bekend is.

2. Wel kwam de "Luxemburg Federalist Youth Organisation» op 24
Februari 1951 in Luxemburg bijeen, maar er zijn geen aanwij-
zingen, die er op duiden, dat vertegenwoordigers van jeugd-
groepen van andere landen deze bijeenkomst hebben bezocht.



NOTA

Van: KARA

Op 12..5.1950 werden aan Spil, Clipper en Sardine de brie-
ven CBS/762, CAH/50/277 en CEH/50/165 geschreven,

waarin hen de inhoud van 84648 dd. 4.5.1950 werd mede-

gedeeld, en hem de 5 vragen werden gesteld.

(HO ^
'

*̂
11.3.1952



Aan KA.RA

Van H.B.

Ho.: B84648 **""

Hiermede moge ik U mijn schrijven no. 84648, d.d.
4 Mei 1950 in herinnering brengen, waarin ik U verzocht
mij in te lichten over de internationale conferentie
te Ljrxemburg, belegd door de Redactie van "Inzicht en Daad?

(B IV) H.B., 6 April 1951.

/ ? . V _ v'"/ ^

'



Aan KA.BA

-*• H-B- nïïïGËKÉ.7
HO. J B 86148 -'"•-''.',?.-r—^

A7 2

vervolg» op mijn aan D gerichte nota no. Et 64648, d. d.
4-5-1950, berioht Ik üf dat de Internationale Conferentie te Luxem-
burg ter oprichting van een Vrije Jeugd Internationale, niet ge-
houden zal «orden gedurende de laatste twee weleen van Juli, doch

Kerstmis 1950.

Bovenstaande wijziging werd berioht in het Onafhankelijk pro*
gresslef Maandblad voor Jongeren "Inzicht en Daad", no. 20 van JUli
1950.

(B I?) iH.B., 6 Juli 1950.



..
7 Wik

Op 9 Juni 1950 is aan ülipper brief GAK/50, 330 (86148)
geschreven, na,v» de Nota van HB aan KAEA dd. 3 Juni 1950*

15.6.1950



AanKA.BA
H.8.

Ho. l 86148

In antwoord op de vragen, gesteld In uw rapport d.d. 25-5-1950
no. A 424 bericht Ik U het volgende:

a. De onafhankelijke Jongeren Beweging werd opgericht op 12 Juni
1949;

b. De leiding der O.J.B, ligt In handen van het Landelijk Bestuur,
bestaande uit een Voorzitter, een Algemeen Secretaris, een Al-
gemeen Penningmeester, een Redacteur van de persdleat en vijf
bestuursleden. In plaatsen, waar afdelingen der! O.J.B, zijn ge-
vestigd worden plaatselijke besturen gevormd.
In de O.J.B, zijn verschillende "werkgroepen" gevormd, die lader
een afzonderlijk onderwerp behartigen, opgericht zijn o.a. reeds
werkgroepen voor cultureel Contact, drankbes tri jdlng, naturisme,
vegetarisme en vrij socialisme (anarchisme).

o. Het ledental der O.J.B, bedraagt in geheel Nederland ten hoogste
150.

d. Het doel van de O.J.B, is:
1. Het vormen van een zelfstandige jeugd- en jongerengemeensohap

waar jonge mensen onbevooroordeeld hun mening kunnen vormen
over mans, cultuur en maatschappij; waar zij zich kunnen ont-
wikkelen tot zelfstandige persoonlijkheden met eerbied voor
al wat leeft en groeit.

2. let vormen van Idealen op alle gebieden van het leven onder
jeugd en jongeren binnen en buiten de beweging te stimuleren;
en te trachten, deze Idealen zoveel mogelijk in praktijk te
brengen.

3. Het vormen van een eenheid togen $le stromingen, die het
recht op zelfvorming, zelfbeschikking en mede-verantwoorde-
lijkheld van jeugd en jongeren niet of niet volledig erkennea

4. Het Ijveren voor de vrijheid van alle individuen en groepen,
voor zover die geen aantasting Inhoudt van het leven en de
vrijheid van anderen.
De O.J.B, noemt zich zelf radicaal antl-mllitalrl*tl«?oh, V

strijdbaar democratisch, internationalistisch en partijloos.
De O.J.B, staat sterk onder anarchistische Invloed, uitgaan-

van enkele leden'van het Hoofdbestuur.
e. Het Landelijk Bestuur wordt gevormd door:

van Veen. Johannes oerardus, geb. 14-3-1925 té Botte rdam,wonen-
de te Rotterdam, uiterst links georiënteerd met ster-
ke neiging naar Metianarohlsme. Voorzitter O.J.B.,

9ehonau. Dorothea, geb. 14*9-1929 te Tlel, wonende te Amster*
dam, links georiënteerd idealiste* Algemeen secret**
resse O.J.B.. * ««^

MelJns. Gerardus, geb* 22-4-1930 te Zaandam, wöbftnda te Zaandam,
Oorspronkelijk lid C.P.H., thans Vrij-soolalistisoh
georiënteerd. Algemeen Penningmeester O.J.B.»

den Hartog; Herman Wilhelmus Johannes t geb. 14*12-1925 te Am-
sterdam, wonende te Amsterdam. Onevenwiciit^J.deallst,
links georiënteerd, met neiging naar*anaro
Hedaoteur van de Persdienst van de O.J.B..

- 2 -
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Cornelissen. Christlaan Karl Heinz, geb. 14-5-1926 te Dulsburg
(Dld.)i wonende te Amsterdam, lid van de Nederlandse
Bond van Vrije Socialisten (anarchisten), lid Lande*
lijk Bestuur O.J.B. , »

Bergman. J* A», geb. 17-11-1987 te *s-Grav«nhage,wonende te
*s-oravenhaget lid Landelijk Be B tuur O. J.B., in 1946
weigerde hij elke militaire dienst,

Steijne. Cornelis Dirk, geb. 9-1-1925 te Delft, wonende te Rot-
terdam, lid Landelijk Bestuur 0,7.8.. Steijne is poli-
tiek delinquent, zijn politieke oriëntering is links* !
sooialSstisoh.

Redaeljer. Simon Jurjen, geb» 13-4-1929 té «inschoten, wonende
te Winschoten, lid Landelijk Bestuur O.J.B., fledmijer
is anarchistInoh georeinteerd. In 1949 weigerde hij
elke militaire dienst.

Stola, Maria Oornelia, (al l a We Hooi J berg) geb* 8*5-1930 te Jan-
sterdam, wonende te Amsterdam, lid Landelijk Bestuur
07J.B»• Zij is anarchistisch georiënteerd. |

De grootste invloed in de O.J.B, gaat uit van de hiervoor ge*
noende den Hartog, Cornelissen en Pedaljér.
De O.J,B« onderhoudt alleen contact net sterk links georiënteer-
de groepen» xoals de Hederlandse "Bond van vrije Socialisten",
"VriTJe Socialisten Verenigingen"^ «tïe Vlam", "Algemene Neder-
landse Vrede» Actie", "Hederland&e Trekkersbondwf "Naturl^ten
Vereniging Zon en Leven* en de Jongelieden Geheelonthouders
Bond*

H.B* 3 Juni 1950

l



Van t KA-R.A.
Aans Hoofd B.
No A.424.
QHBEHWBHPi O.J.B.N.

1. Clipper verzoekt ons n,a.v. Uw rapport N©. BX84648"dd»
4 Mei 1950 hem - als het kan spoedig - een antwoord te
geven op de volgend'e vragen»

a) Wanneer is de O»J«B.N. opgericht?
b) Hoe is de Beweging georganiseerd?
o) Hoeveel leden telt de Beweging?
d) Welke zijn haar doelstellingen? .
e) Namen enz. van de Bestuursleden.
f) Met welke andere Bewegingen enz. houdt zij contact?

25-5-50.



Aan KA.PA
Yan H.B.

Ho. j SE 84648

Onder toezending van bijgaand afschrift van e «a artikel la
het maandblad "Inzicht en D«ad«, orgaan van de onafhankelijk»
Jongeren Beweging la Nederland, van Mei 1950» verzoek lic tf mloj
. 20 mogelijk ~ te wlllea doen lallohtea coatreat de bier bedoel-
de conferentie te Luxemburg, te houden in de laatste £ weteen van
Juli 1950.

G&arae zal ik inlichtingen ontvangen omtrent de navolgende

1. Wellce Nederlanders hebben de conferentie bezooht?
£. Welke buitenlandse orgejaleaties hebben een afvaardiging naar

de eonferentie gezonden?
3. Wat «»r& ter conferentie behandeld?
4* Is op de conferentie een Vrije jeugd internationale opgericht,

zo Ja, wat aijn haar doelstellingen?
5* Wie vomen het hoofdbestuur dezer internationale en welke orga-

nisatie» zijn daarbij aangesloten?

Het i« we 111 oh t gewe&flt afschrift van bijgaand bericht te
zenden aan de AnerUcaanse, Engelse, yranae «a Belgische verbin-
dingen, onder mededeling, dat de onafhankelijke Jongeren Beweging
een organisatie ia van progressief denicende Jongeren, met zeer
sterk anarchistische inslag.

(Bivr 4-5-1950



Speciale instructies aan A C D, (Slechts bij definitieve opberging in
te vullen).
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Interne aanwijzingen A C D.

- A C D- Dat.: Par.:
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Aantekeningen (Nummeren s.v.p.!):
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Ond, i ^ Maandblad
/ "Inalcht en Baad

l 6 MEI 195t
»s-Gravenhage» 15 lel 1951
Javaatraat 68

\t dankzegging voor de toezending

tto brief van 27-4-1951 Bo, Or*7*Ö» 230/51
het Aprllnmamer ran het maandblad "Inzicht

Daad" moge ik U, met verwijsing naar mijn
schrijven van 26 April 19:?1 No. 106526, be-
doeld exemplaar hierbij veder doen toekomen*

A* H,

.
Aan de Heer Cojs&andant
der Koninklijke Mareohauaeee
te
*aMI 8 A ? Jg M M ...A CE.



S.T. 27 April 1951. ^
No. Gr.V.B. 230/51 Conf.

Bijlagen: een.
Onderwerp: Maandblad "Inzicht en Daad"J

-1 ME1

CONFIDENTIEEL

Onder verwijzing naar mijn "brief •
No. Gr .V, D. 250/51 Conf, dd. 29 M8art
195li met twee bijlagen, onderwerp
als in margine, moge ik U hierbij doen
toekomen het maandblad "Inzicht en Daad"
van de maand April 1951» naar de inhoud
waarvan ik U kortheidshalve moge ver-
wijzen.

S.T.
„••—

k P

AAN: B.V.D.

TYP
Coll.:



CO 106326

«8-&raveïïaage, 26 April 1951*

Ho» i B 106326
Bijl.» 2
Betr.i Maandblad "Inzicht

en Daad". VEBTRQÜWBLIJg
IV A7 2

Onder dankzegging voor de toeaending felj Uw brief
van 29 Maart 1951 $r.T.D./230/51 van fcet Februari- en
Maart-nummer van het maandblad "Inzioat en Daad" moge
ik U bedoelde afleveringen retourneren. Verdere toesen*
ding wordt niet nodig geacht*

Aan de Heer Commandant
der Koninklijke Marechaussee
te
*g -» § H A ? B H H A g B.



S.T.

Ho. Gr«V. D. 230/51 Conf.

* •» *Bijl»-^ twee»
•

Onderwerp; Maandblad "Inzifibt en Daad".

29 Maart 1951.

CONFIDENTIEEL

ip
v

O

Ten vervolge op mijn brief No.
230/51 Conf. d. d. 19 ï^bruari 1951 onder-
werp als in margina, moge ik ü hierbij
doen toekomen een twe a tal maandbladen
"Inzioht en Daad" van de maanden Febru-
ari en Maart 1951, met verzoek mij wel
te willen berichten of door U in de toe-
komst nog prijs wordt gesteld dit maand-
blad te ontvangen,

S. I.

Aan: B.V. D.

typ: K
Ooll.:



. ' I N Z I .C H $ E N D A A D
Onafhankelijk Progressief Jongeren Orgaan
Red, secr,: - v, Hag^irl^n^T?; 1^»3
Postgiro Karcva 78146 tö Aïïï8i..3rdaïïi

Amsterdam, 2 April .1951.

Beste Vrienden,
Ongetwijfeld zult U verheugd geweest zijn toen U "In-,

zicht en Daad" in de nieuwe omslag thuis ontving. We kunnen ons dat -
voorstellen, want wij waren ook blij U weer iets beters te kunnen pre.-
senteren. Maar ook hier gold wee^> : "De cost gaet voor de "os-et "uj±",

Kostte de vorige omslag ons f 65.- aan papi^g -Tgnaruk^-
kosten, deze omslag kostte ons ca. f 210. - Wel is waar hadden we hu ;
meer betaalde advertenties, doch 'dat neemt niet weg dat er toch nog ai*-
tijd f 120.- bijbetaald móést worden. -

De drukker, die qns aanvankelijk de nieuwe"omslag vo©&
f lj5Q.~ zou leveren, bleek na het'gereedkomen van het werk, deze over'-
eenkomst niet te kunnen nakomen f n vroeg ons f 181.- te willen neertel-»
len. Dat was een rib uit ons'ïijf.- - , : i .

1 Wij- hebben,niet (geschroomd qm deaeLkeerzaobgöëd mogelijk
voor de dag te komen met onze krlint omdat wï j-weten dat U prijs stelt op
e'en onafhankelijk progressief joègeren orgaan» Daarom meenden wij déze",
uitgaven wel te mogen doen. En t temeer. ...wij meenden ook op Uvsr steun te
mogen rekenen en wij hopen daariii niet teleurgesteld-te worden. - '

,....HetJLevjen is mo.ej.livjk, wij weten het. Ieder dubbeltje . ,
•moet- helaas weer wórden "omgekeerd. ̂ iasér dé köïrtréii: vtroir~de';oról-ag-;:r1Mm
slechts een keer per jaar voor, zodat wij niet steeds bij U kome.n
kloppen voor ondersteuning-van ons. orgaan.

Hét is heden ten'dage moeilijk een progre'ssief jongeren
blad uit te geven, want meestal /is er geen cent in kas en leeft de uit-*
gever van de ene dag in de andere. Zo is het ook bij ons. Momenteel heb-
ben we papier, inkt en stencils genoeg om een-half jaar te kunnen uit— .
komen, doch we zitten geheel zonder contanten. :

Dit is de reden-waarom we U bijgaand een girobiljst zsix-
den, waarvan wij hopen dat wij het niet tevergeefs aan U toezenden.Wij
hebben getoond dat we kosten noch moeite gespaard hebben om de krant; zo
goed mogelijk te laten uitkomen, toont U dat Uw waardering daarvoor
is. .

U_weet'daarnaast dat wij, ondanks de steeds, stijgende
prijzen van het papier, de. prijs van ons orgaan niet ve-rhoógd Hebben-,
omdat wij principieel van mening zijn dat de mirièt draagkrachtigen vr
dorgelijke verhogingen het eerste de dupe worden,terwijl juist •aij'hl
dringendste behoefte hebben aan cultuur en vri je^meniogsvorming. "

Laat dit voor U een reden te meer zijn om ons T?lad"te
.steunen. Overweegt ook eens of U ons blad - Uw blad — bij Uw vrienden
en kennissen "kunt introduceren. Tracht'het eens wat meer bekendheid te
geven door middel van' c,olpórtage.Heüs, het is niet zo moeilijk. U kunt
een aantal nummers voor verkoop in commissie ontvangen. „

Als U deze oproep ontvangt, legt haar rdón niet naast U •
neer, maar stelt een daad.Vult bijgaand giroVbiljet in én stort er op"
wat U missen kunt en bericjht ons zo mogelijk hoeveel kranten Ü voor de
verkoop in commissie wil itóvangen. '.

Begrijpt f al': -^en t>lad als "het onze alleen nog maar in
deze tijd kan draaien, als xvij allen solidair .zijn met elkaar. Töqn'"' :""
Uw waardering voor dit blad ernsst is.

De redactie-secretaris.
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3. T.

No. Gr.V.D, 230/51

Bijl.: een.

Onderwerp: Maandblad

ö
i—
LU

z Q t^

,\:

2 ^.Februari 1951.
f •) , .

Conf. / f'-^x^
i vJ ̂ ^ i

^'JInzicht en Daad. ,
< :21 Fö,1951^

_ACD///y/^

CONFIDENTIEEL-
-

Ia aanslu^tipg op mijn brief no»
Gr. V. D. 1190/56 Conf. d. d. 3 Januari
1951, met een bijlage, onderwerp. als in
margiae, moge ik U hierbij doen toe-
komen het maandblad "Inzicht en Daad"
van de maand Januari 1951» naar de
inhoud waarvan ik U kortheidshalve
moge verwijzen.

.Aan: B.V.D.

Coll.:U»

s.r.
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Onafhankelijk Progfe^ki JVtaandblad voor Jongeren

UITGAVE VAN'DE STlCfiTIN^'A^ANTGARDE JEUGD
'

<i£ '' *

'Wij streven naa£; de hoogste vorm van menselijkheid,
de grootst mogelgke' verantwoordelijkheid.'

Redactie Persdienst: Yan Hogendorpstraat 163/3 . ArtisterxJain Jx ' v
Ï95l



TTUitgave 26 I ff 3- 1 G H T E ïf D A A D Januari 1951
Uitgave van de Stichting Avantgarde Jeugd

Redactie ~ Raad s Arinemiek Pïeics? van Duivelahd, Jans Bakker, Henk Kort, Ru
van den Heuvel, Herman den Hartcg, Arjen d°n Broeder-

Abonnement s prijs s f 2.- p ei- jaargang (12 numiaai's ) . Prijs per .nummer 20 ets
Postgiro Karova 78146 -te Amsterdam.

Copie inzenden.: vóór de 15e van iedere maand.

•I H O P D R A C H T V A N D E T I J D

"Het is een voorrecht te leven in deze tijd". Deze woorden werden uitge-
sproken door koningin Juliana, in haar rede die zij tijdens haar bezoek.
aan Londen in het zojuist verstreken jaar hield. Zij vielen ons in, toen
wij ©ns afvroegen, of de* wereld van vandaag , de wereld van angst en bedrei-
ging, de redactie van Inzicht en Daad eigenlijk nog aanleiding gaf om .zich
met een nieuw j aarswens tot de lopers te wenden*

De critiek die wij op het huidige tijdsbeeld hebben' is vel^lenu- V/ij
staan als journalistiek forum van progressie:? jong Nederland zeer sceptisch
•x^-nover een reeks van 'maatschappelijke en, politieke krach t,. s- a, dis- op dj. t
ore; -..b 11 k in Nederland, in ÏÏuropa on in de we v-?.! d nog steedp de* toon w"> llon.

_
wij staan tegenover dit alles met een beklemmend gevoel, omdat deze

schreeuw om vernieuwing door nog zo weinigen wordt gehoord»..»
Het ogenblik waarop wij de drempel van 1951 overschrijden, valt in een

tijdperk van grote historische betekenis. Br is misschien, uit cultureel
-.-n. sociaal oogpunt bezien, geen beangstigender tijdperk denkbaar dan deze-
periode rond de helft van de twintigste eeuw. Een tweoclo werelcïbrand, aan-
gestoken door de hebzucht en machtswellust van enkels politieke ns.chtsn' e.u
•aangeblazen door de angst en vertwijfeling van tallozen, die geen uitzicht-
•jieer zagen, is als een schier alles vernietigend vuur over de bodem van
onze' cultuur, gegaan. En nauwelijks zijn .de eerste pogingen tot herstel ge-
daan, of nieuwe wereldmachten staan met de lont. in de hand klaar -om nog
heviger vlammen te doen oplaaien. - ' • : :;
Er is geen reden om elkaar een gelukkig en .voorspoedig-"nieuwjaar toe te

wensenr Wij weten niet wat 1951 ons brengen zal, maar'er- is alle aanlei-
ding om te rekenen op een passieve balans , als we aan h-et eind van .-dit
jaar de rekening zullen opmaken. Wij denken aan Korea, a@n de houding ten
aanzien hiervan van de Verenigde Naties en aan het zich "democratisch"
noemende dëe,l der wereld» Wij denken ;aan de cultuursituatie in ons wereld-
deel, die er niet bepaald op wijst, dat Europa begrijpt dat slechts e"*er.v
merkelijk opnieuw beginnen haar van de ondergang kan redden. Wij denken
aan o'ns eigen land, waarin conservatieve en fascistische bolwerken een
ernstige belemmering vormen voor een krachtig geestelijk opmarcheren van
ons volk? en eens revolutionnaire bewegingen in een moeras van gezapig-
heid dreigen te verzinken,
ÏÏn toch..;.. is het een voorrecht te leven in deze tijd» Want als er_oo:Lt

«en beroep gedaan is op de beste wezenlijke krachten in de mens, dan ïs
het nu™ Ais -er ooit een appèl gedaan is op de waardigheid van de mens, d&u
is het in dit uur. Als er ooit aan de mens een kans geboden is om. te t o vu-i1.
wat hij waard is, dan is het femidden van de spanningen van dit
Wanneer ooit aan progressieve krachten is gevraagd om een antwoord, dit l-,;
om .een daad, om een beslissende aanpak van levens problemen, dan XG het, op
dit voor de toekomst der mensheid zo beslissend momentu...

-De nsaswording van de mens wordt bepaald door zijn antwoord op. het Ieven3
•leer d.e verwerkelijking van zijn bestaan.



De r'e'dacti-3 van Inzicht• sn ̂ >aad wenst alle progressieve jongeren te s, dat
zij twee woorden verstaan: dat van ko'ningin -Juliana en dat van Thepdore
Rooseveltï "Laten wij niet bidden om ë.én lichte last," maar om -een sterke
rug".- - - ;

In deze zin: een gezegend 1951» :'T?'
REDACTIE INZICHT M'DAAD

e Ontmoeting
' Ar j en'den Broeder

Nietzsche*."Ik wil dat ge me zegt, welke idee u "be-
heerst, en niet dat ge aan een juk ontkomen zijt"*

Dit artikel wil gewagen Van een perspectief. Het wil wijzen op een weg,
langs welke wij kunnen komen uit de grandioze ontreddering, waarin, de me.-nr
van vandaag zich bevindt. Is het niet'utopistisch of zelfs massr te ;opt;L;iu.6.<-
tisch om in het huidig •tijdsgewricht onszelf en anderen wijd te 'maken* -dat
ö.e wereld van dit ogenblik nog een perspectief biedt? ,

:ik geef toe, dat er heel wat aanleiding bestaat cm aan'de aanwezigheid
van een perspectief, van e en uitleg, te twijfelen» In "Inzicht, en JöaacL'*
hebben reeds vele jonge mensen zich ;in-;pessunistische zin uitgelaten over
ongeveer alle levensomstandigheden, waar de mens in de twintigste eeuw het
:nee schijnt te moeten doen. Er is in ons blad inderdaad meer gerept over
een gemis dan over een teveel aan perspectief, • -

En toch is de vraag gerechtvaardigd of er op de bodem van de ziel van de
meest'pessimistische schrijver uit de groep rond "Inzicht en Daad" toch
niét iets te bespeuren valt wat zou kranen wijzen op e*n geloof, dat hst
cndauks alles ;toch nog wel andere zou*kunnen« De situatie mag beklemmend
zijn, de problemen mogen onoverwinnelijk schijnen, zo.lang het geloof in °
liet anders kunnen brandend blijft,•-is';ter hier of daar nog wel een perspec^-
tief. •'••'• . ' • • j • •
1 Het ware te wensen dat vertrouwen in*de toekomst de algemene basis vorm-
de voor allen-, die elk vertrouwen in liet -"heden verloren hebben» Met andere
woorden; hét ware te wensen dat ieder $ • die zich aanmatigd zich progressief
t'e; noemen, in zijn-denken- en doen niet'alle-en maar deel ^uitmaakte van het
verzet tegen het bestaande, maar dat hij uitgaande van dit verzet ijverig
zacht naar mogelijkheden om iets geheel-" nieuws tot stand te brengen. Uit-
gaande van dit verzet, omdat elk streven uiteraard op de toekomst gericht
is en men om een- streven te verwerkelijken toch altijd de weg tussen heden
en toekomst zal moeten afleggen. Hoe de toekomst en het heden in onze -ge-
dachten ook van elkaar verschillen, die schone toekomst zal zich - als her-
vorming maar ook als revolutie - niet Anders kunnen ontwikkelen dan uit het
heden.. " - . • ' . . • • • • • :.

Maar bovendien uitgaande van het heden, van het verzet tegen dit heden,
omdat wij eindelij-k eens--moeten leren *6m een toekomstbeeld te bouwen, dat
.niet steunt op het dynamische ideaal d&t men "de. nieuwe mens" noemt, maar
op een inzicht in de aanwezige mogelijkheden in de .concrete' mens, - in .de
doodgewone mens van vandaag. Dat wil zeggen dat wij bij alle streven naar
een betere menselijke samenleving, die- zowel aamenleving als menselijk zal
zijn^ sceptisch moeten staan tegenoverf.dat samenleven e n-die mense:lij.kheidn
Idealen wortelen altijd in de toekomst, in het abstracte, ideeën' in het• lie-
den, ' in het concrete^ Het gaat in deze ontredderde-wereld niet meer om eer,
progressief ideaal, maar .om een progressieve idee. En om die idee ' te vi
moeten wij afdalen tot de concrete mefife,* tot de mens zoals hij reilt en

' ' ' '



Het valt geheel buitaa fie fceJcel'ng ;y«o cli-i srtikwl om een standpunt te
verkondigen 'ten aanzien van het zedelijk verantwoorde van de militaire ver.-
-dediging van Westeuropa. Wij willen zelfs niet van gedachten wisselen over
de vraag of deze verdediging door militaire macht al dan, Met noodzakelijk
is. Maar voor- en tegenstanders van deze militaire verdediging dienen - ; /
als het" hen gaat om de verdediging van onze bes^havingsgoederen - over een
kwftstie geen verschil van mening te bezitten: d£ redding van. de Europese
beschaving is niet in de eerste plaats afhankelijk van een krachtig mili- ^
tair apparaat i Men kan de mening zijn toegedaan' dat militaire weerbaarheid
een bedreiging van buitenaf kan weerstaan, maar men kan onmogelijk van óór-
deel zijn dat alleen hierdoor de situatie binnenin gered is.

"Wij ,leven in een bezeten wereld enrwij weten het". Het woord i i van onze
cultuurhistoricus Huizinga. Men is al; . een heel eind als men tot deze ont-
dekking komt, want er blijkt uit dat men deze wereld niet meer op prijs
stelt* Iwaar men is dan nog niet waar men wezen moet. Zodra men tot da slot-
som komt in een bezeten wereld te leveijj heeft men de plicht te zoeken naar
een kans om uit deze boeeten wereld weg te komen* Dat geldt ook voor wie ,
het communisme -ziet al* een gevaar voorwet er in Westeuropa aan geestsK;!£
leven aanwezig is. Daarom is men er nist met het vaststellen van het £oit*\t dit communisme een gevaar voer - Weeteurops» ïs, daarom is men «r zelfs

n iet- wanneer men * hoe dan ook - er i o.!; slaag t aan het gevaar van het commu-
nisme te ontkomen. Er is nog zo iets als de"betaling me.t geli.ike munt". Men
mag-dan nut. zien in het. stellen -van militair1 gexveld tegenover- militair ge-
weld, maar de kracht vaii een idee ,- ec^éèt is het communisme yo'or alles -

men alleen maar weerstaan met de-, kracht; van een andere idee. Daarom
schreef ik boven dit artikel het • wo or4-evan Friedrieh Nietzsche: "Ik wil .
dat ge me zegt, welke idee u beheerste en niet dat ge aan een juk ontkomen
zi-jt'V • ' . - - • • ' . . ' ' . , / • . , , r-r-r*^- ' . ; : : . : ' , , : - - . , , /

Ik geloof :dat alle poleire gpanniiïgén.'&n de^wereld, ook en vooral.die
welke de Europese cultu.ursituatie beheersen, te herleiden zijn tot die ene ,;
geweldige polariteit tussen mens én medemens* Bn. daarom geloof ik ook dat
de opheffing of vermindering van dez0 polaire spanningen alleen maar te
vinden is in het vinden van een-nieuwe<-yerh©uding tussen^mens en;naaste.
Deze gedachte is allerminst origlneel.-want alle grote vei'nüeuwingsbewegin-
gen hebben-zich gekenmerkt door een-streven naar een geheel niéuwe betrek-'
king tussen-de mensen.. Het liberallsmechee.ft zich hiermee beaig gehouden,
het communisme heeft een nieuwe verhouding van mens tot mens geforceerd,
het socialisme is jiog steeds zoekende*; jiaar iets dat basis kan geven aan
menselijke samenwerking en samenleving*' :.Maar al is deze gedachte dajti niet
origineel j zij wordt steeds weer nieuw; wanneer zij het uitgangspunt wordt
van. een. nieuwe idee. ; '54 ; . - ; • ; - - • ' • •

~' De Frans-Zwitsere protestantse cultjijiurfilosoof, de vader.va.n het perscna-
lisme., Deuis de Rougemont, schrijft in zijn boek "Denken met de hajidon";
"Alleen de mens die bepaald wordt door zijn relatie met zijn naaste en gijn
concret^ opdracht, kan zich opgewasse-flÉvoelen tegen d0 nieuwe;tijd* Andere
kent hij alleen maar angst-, ziet hij. alleen maar zinloosheid^ voelt-hij,-zich
vereefizaaind en krijgt hij nooit contact met de werkelijkiieid...." Als epi-
goon van De Rougemont ben ik met hem van mening, dat wij,ons in al ons den-
ken en doen moeten laten bepalen 4oor?;onze relatie met onze naaste. Lees
hier niet overheen want déze uitspraak betekent iets geheel nieuws. Hier
ligt namelijk/een principieel vérschjUnmet die gedachten, die lange tijd
het zoeken- naar een juiste betrekking, ,tussen de mensen .hebben beheerst* Ds;
nadruk valt in het aangehaalde van De"Bougemont namelijk, op het woord reis-

. tie. Het .wil zeggen dat'wij ons niet, moeten-, la ten-bepalen, door onszelf', óók
niet door de ander, maar door; onze re^|,JLeiiti.et de ander. ^ . . -.

Wij raken hier aan begrippen als individu, collectiviteit en persoen* iDe
gedachte die aan het liberalisme een theoretisch uitgangspunt heeft geboden,
b.et individualisme, gaat uit van de vrijheid van de enkele mens en heeft



als zodanig een goede bijdrage gegeven ;aan ons Westeuropese cultuurleven,
Maar het „ontkent tegelijkertijd,de, wezenlijke betekenis-vkh gemèehscnap* Ge-
meens.chap zou volgens het indlviduallsiöé een bedenksel zijn, een samenwer-
king tussen mensen uit .nuttigheidsove^égingen-en niet voortgekomen uit-een
innerlijke behoefte van de mens aan Wezenlijk contact met de, medemens. In
deze regels behoeft niet te worden. ingegaan op de vraag tot welke geestelij-
ke verarming dit aspect van het IncUy^düalisme hqeft geleid, niet gewezen tf;
worden op de maatschappelijke ontwrichting die dÊJze idee via liet liberalisme
heeft tewc-sgrgebracht. Genoeg zij de.^p^merking dat, het i ndisrti dualisme zoals
wij" het hebben leren kennen voor We^0;ü|»opa niet meer in aanmerking komt.

pet collectivisme gedraagt, zich •géh^ël/tegenovergesteïd ten opzicht van
het individualisme. Het erkent als eejfe.te beginsel de mens als sociaal we-
zen. Gezegd mag worden dat ons werelddeel i'ivdezé gedachte weer enorm veel
kracht heeft gevonden, al is daarmee <de: polaire spanning tussen wat er ener-
zijds aan gedachten over de mens als "enkeling en anderzijds aan opvattingen
omtrent de mens als sociaal wezen leef.den» belangrijk toegenomen. I>och het
collectivisme erkent niet alleen de m'ens als sociaal wezen* het neemt dit.
sociaal-zijn tot het allesbeheersende^ criterium bij zijn beoordeling van
alle geestelijke en maatschappelijke krachten en problemen. Het heeft daar-
mee gegrepen naar (lees.ï zich vergrep|a aan) wet bij alle op- en neergang
van de V/esteuropese geestelijke cdrgurtptüür 1^cch 'altijd het fundamentele
var. on.ze beschaving is geweest! da waardigheid ven de menselijke persoon-
li-.K'iëid. Wij. willen ook niet ingaan ö'^, wat h--t collectivisme - voor zover
het zijn maatschappelijke .en. ,ideoïbgi.ache.Belichaming.gevonden heeft ia het
communisme - .aan mensonterende levensf qrhoudii^gen heeft geschapen. Wij vol-
staan met op te merken dat hierin niét 'de toekomst veri Europa gevonden kan
worden.,.. . . - " ' • ; . , .,.'. ,,,-. . . / ' • ' " ' ; . . . ' . , . . . . • ' . . • ' • • • ' • . ; ' > • •

Wij moeten in o.ns zoeken; naar de ':wai*i^.betrekking tussen de mensen •begih-
rien met> ons af 'te'weaden van dië:'twèe' feïch polïfïi»• ^verhoüdendi!;denkbeeldeny^
individualisme en collectivisme, omdat deze, gebleken: zijn'öriferuifebkar'"'te" • ' •
zijn-voor onze. Europese samenleving.. Wij moeden ook ni^t zoe.ken naar een ,
éynthese tussen deze beide denkbeelden, niet" zoeken naar een bijna-cóllec-
tivistische samenleving die aan de individu nog een zekere mate van vrijheid
toekent, en óók niet zoeken naar een bijns-individualistische samenleving
dié ee;.i zo groot mogelijke collectivering tracht te bereiken, ^e juiste
verhouding tussen de mensen is niet de gehoorzaamheid die voortvloeit uit
bepaalde regels, maar zij is - om een ©ud"woord in èeh nieuwe i2in te gebrui-
ken - veelmeer anarchistisch dwz. niet .opgelegd, maar spontaan voortkomend
uit een vrijwillige.drang tot dienst aan de naaste.

Ik'citeer opnieuw De Rpugemont: "De ware^betrekking-tussen de mensen is
een gemeenschap van verantwoordelijke ^personen". Het is deze mens-in-vfir-
antwoordelijkheid = mens-inrrelatie.-m|iib-zijn-nsaste, die men persoon noemt.-
Persoon .- de individu in contact met df ander, in zijn daden bepaald door
<3it contact met de ander t" " :

' Ik ben deze beschouwing begonnen meti^de belofte dat dit artikel wilde ge-
wagen van een perspectief, van een. weg/waarlangs wij kunnen komen uit de
huidige chaó^ in ons culituurleven. He^, is: nu duidelijk dat ik met dit•• per«-
s pee t ie f het perspectief bedoel van di'a nieuwe geest-esstroming, die zich
het personalisme noemt. Als .er voor .OQS nog .yari. een perspectief sprake kan
zijn, dan zal er een revolutie móeteA jf>iaa.tsgrïjpen. Öe komende revolutie.
is die van.het personalisme, om(^t;hè^.p:ersonsllsme' de 'toekomst zwaarder
laat wagen dan het vér leden,, maar ware -.:,̂ n alle utopisme allereerst uiv-gaet
van de c.oncrete jnëns. Dit .moge,.yqot1. eèjn^idee een vernedering schijhen n:aar
pas1 daar is -zij niet langer een leü.̂ ej; Het personaiisme wil werken met dé-
concrete mens, dit is'met de leve^ndè;:^^9;, nie^t met de mens die voorkomt in
het. recept van;de gaarkeuken der toekomstti. Wij moeten wijzen, van sas&rüe^-ing
zoeken die beantwoorden aan de diepste behoeften en verlangens van de werke-
lijke mens.



T>e pereonalifit erkent dft mens als individu ètj de mens els aociaal wezeo»
Zijn gemeenschap kan daarom, niet zijn .een cpll4c.tivistpLsche. die het diepste
.innerlijk van de-mens niet raakt, 'kan,'niet zijn een individualistische om-
dat die geen zedelijke betekenis aan;£e gemeenschap toekent; zijn.gemeen-
schapzal zijïï een gemeenschap die steunt op de mens in verantwoordelijk-
heid tot en vrijwillige samenwerking; m^t zijn;medemens,, "De menselijke per-
soon, is het fundament van de gemeenschep, daar zij de • dóad> is waardoor het
individu antwoordt tp.de vraag, die z'ijn naaste tot hem richt. En omgekeerd
is het dtel van de gemeenschap, alle .pensen in staat te stellen hu.a eigen
verantwoording op zich te nemen» dat.wil zeggen persoon 'te worden. Op deze
beide, zich polair verhoudende denkbeelden rust de gehele structuur van het
personalistische denken." (Denis. de S,óiigemont),

De idee van het personalisme is de 'idee van de menselijke ontmoeting. 2ij
is niet de "wij"-gedachte van het collectivisme, zoals deze zich openbaart
in -het communisme, noch ,het '"zij,"-denkbeeldj zoals het collectivisme ons in
het .fascisme tegemoetkomt, nog veel ginder het "ik"-principe van het maat-
schappelijk darwinisme, dat wij in individualisme en. liberalisme leerden
kennen. Maar de idee van het perspna-lijsflie wijst op de "ik-glj"-relatie, oo
het openstaan voor de ander, .op .de Vï*a'ag aan d^ ander, op het antwoord op
de vraag vagt de ander. Geen mens is aan de ander gelijk. Deze waarheid al-
leen al wijst alle collectivisme van''<fe hand» Maar de mens is wel gelijk-
waardig aan de medemens. En .daarom bièJt deze-waarheid, san het personülisme
eea fundamentele waarde. Hoe de ander' ^tegenover ons ook'moge denken,.het
beginsel van menselijke gelijkwaardigheid gebiedt'ons eerbied te hebben
vpor zijn overtuiging én, een b?sis t§-"zpeken voor gezamenlijk gesprek, ten-
einde een werkplaats te zoeken vopr.;gfz?>menlijke *»rb-èid.

De Nederlandse Volksbeweging mpge:gWaald hebben»; de idee van hét perso-
nalisme blijft bestaan en zal eenmaal leiding geven aan het geestelijk en
inaat schappelijk l even, in'het .Avondland,*. .In dit vertrouwen ligt een oneindig
grppt.yertï'puwiBni in,,d.e :^pe^pi&st,» Wèn^%ët. .:steunt op een. onbeperkt vértróu-^
wen in de^ëïóncrêtê mens,». •*J-f.r,ï ' ',...". "*^°,-".... ' '^ '.'""' ' : ? •*• ' • • ; • - • ' - • • " - v , • • * - > • •-• . . . . . - • . -

Boekbespreking . • , . . . • ' . ' i ! ; / ,. / ' .
" ' ; , ' _ ' . . *is!|p0r Wi,m J« Simon^

E. Adlr-Winkler: Marcel Proust - op zoek naar het volmaakte* •
-De Driehoek - Pariareeks « 1950 "s , . , • ' • '

De deeltjes uit de Paria-reeks zijn'yóór mij steeds weer een' ootdekkihg.
Dat is tot nu toe steeds het geval geweest. Hier worden metterdaad grote
figuren uit de wereldliteratuur voor^het voetlicht gebracht. Het deeltje
over.Marcel, Proust, dat onlangs vers^Iënen is, is als gebaar Yan waardering
tegenover deze grote Franse schrijver"zeker te prijzen en als zodenig is
dit boekje zeker ook een aanbeveling waard. •

Proust is voor Nederland nu niet dijjept een bekende en zal dit waarschijn-
lijk wel nooiï worden.ook, alle bo^kj^è ten spijt, want een vertaling van
zijn werk acht ik zeker niet wen$eiij-3s;,r omdat de typièée.» integrerende
stijl van Proust zich niét voor verta!ittgvin het stugge Nederlands lèeht.
Een bezwaar tegen dit boekje.Van mevf1:, Ader is dan ook, „dat ze de citaten,
uit Proust '(waar ze om de d^bmftiel niè^t. zuinig mee is) steeds maar weer net-
jes vertaald onder de oqrsprbnkelijkë^yerèie weergeeft. De tekst is'Mer-
door uitermate rommelig geworden. Ik ^"e'ioóf dat de^^ ©chr-ijfster.-.,diV.geruft"
schterwege had fciinhen laten,, 'omdat. Pr:pust nu eenmaal.het domein z»l^blijven
van de Frans' lez'enden én voor hen; ?o'ü;.eg.h .andere inleiding" nodi'g-.zi'j'n-» , . -

Mevr. Ader zegt heel veel góade^cli^ëj^pyer Proust. Ze- z;egt het echter so,
dat het- voor een ieder duidelik eny.a^ya^dbaar^ is en alle-e.n de Proust lief-,
hebbei's zullen uit .waardering, vppr^ ,^epi:.nét .haar-graag vergeven.» En 'per .slot



vaft rekening is 'dit boekje tochVoor'hen geschreven*

He l la S. Haassei De Verborgen broïC . V ' . . . • •
. Amsterdam - £ueridc -'1950 :_ , , ; • , .

"• '' • " , . • * - ' ' ' • • .

.Heïla Haas s e geeft aan haar johgs'tè roman een motto van Emerson mee J ••"%;*
is a strear.1,-whose spurce is hielden". Dit.is de.sleutel tot haar roiaan,-eea
goed gescïu'even boek met een interessant gegeven van de clan, ,die'eea'gevecht
voert met de vrouw tussen drooiö efi;;W|3kèlikheid. Bf=n onderwerp voor-een. , - ,
psychiater of een psycholoog en 'niet- %>or een jonge vrouw, .zoudt u misschien
menen. . . ; • • . • - •,•'-•• • - •'. •••" • - • . ' . ; : • ' • ' ' " ' • • . '
Ik wil hier niet over twisten-, meaï* mijn waardering uitspreken over de

kundige wijze waarop Heïla Hassse-di't: Verhaal uitspint'tot een. aanvaardbaar
geheel. Een roman waarin de spanni4grniê  wegvalt en.de sfeer geheel in
overeenstemming is met de kleur dié .dit! boek geeatelik zou moeten hebben..
De verborgen bron.is een boek van.'p-nrust, ven verlangen naar het'.onbeken-

de dat ook het onbereikbare is .v.oor,dé, kinderen van een verloren paradijs,
dat deze aar de .veelal schijnt. Dit weemoedige doet/ ons waarschijn:! ik dit.
boek'.lezen en.'genieten. >.,•' .,• • - . • ' • " ' • • ; : " ' " • • • '

Bell^my: .Terugblik uit hetïijaar 2000 :. , '',--.':". '
^950 v V • • ' • : . ' . - • • : . '•.;r'S:;V;/.,: ' • ' • " • - • • ; : . • • - 7

-•..;'.Wij. worden ''momenteel, överstróóni^ ':iftet toefepragttromans, het ene gegeven ;;nog
lugüBérdör; dan hét-: andere;,' Tüsseti-;aj,,deze r verhalen vinden wij dan opeénsj.

»eéBrieen'-., nieuwe Vertaling ,van, Lodkitjig'1'-backward; va n. ;Ed,, .Beilaffjp*,,. : ; . • . . ' : , ;
•..•';;övervde,:±nh:oud','Vph: dit' boek^ '.behöevë'n." wij weinig., t ei zeggen, het is overbe-
kend. Het jaar 2000 brengt ofrs een- h'eiistèat. MenVksnj'hierover-de:-ss33pad^r;?
ophalen en .terecht, s.Ls >njen .^pu..gelov^n-.d^t ?)iet t$Dip^le,; j;aar,^000 een-i'br-

' Het Bellalmy-.systeëm biedt jüög el Ijkh eden'. ..Het roept echter -oojc alle moge,-
lijké vragen op. Ef zijnM.eemterj en problemen. Het overdenken |s.-.-h_et "ecihtêr
wa-ard. Hoe de i nev.Dlging; oöfc zij,n zal'.,ris de vraag voor nu en morgen.' ' ;

• ïïer; moet dit boek zeker niet els roman, lezen; men moet het trachten te .".
zien 'als een aaneenschakeling ven Idealen ,"4ie .elk op ziqh- e. e. n. nader -bezien

' " " " ' • ' '

Eera,winterdrpQro ( , • . ' " ; . ' '-••**'*'••' : ; " ' - ' • • . • • • • ' , • . ' ' • ' - " ••'-• '•'.•=•'•'•
i " . • • . ' . : ' - - - ' ' • ' . . ': : . " , ; ' - - V*- dooi1 J.B.;,'' . . . - • . - • • . . - . . • • . " ' '

- , • • ' • ' . r' • . • ' '• ' 'i , ; • ' • ' ' • • • '• ' • • " ' • • ' ' • ' • - '•
Roerloos stonden de ou<jle bomen in net grote park te" dromen onder' «hun '"wit-

,.te vacht., Tegénreen .fluwe'elzwsrte henjèl pinkelden helder de ster.rën* ..Het
Wös hier zó .stil, dat m ^ r f . bij na niet- j^on .'geloven,, dsst .even verder -'het .gro-
testédsieven zich vodrtj achtte zonder; irust, zonder •beaihriing j 'zonder zui-
verheid,. ' Hier 'kwam meh ; in "een andere ^erelé,* ̂  e e$: wer,erld waarin nog plaats
i& 'Voor' het wonder, ' &e-n wereld waarin h«t. hart- kan .spreken over-' schoonheid.,
intense' waarèc&tigë. vir4ug|de- en hunkeriög'Uiaar het --eeuwige.' ' • • • ••'•• '•

•-.Oyer „Het -•gestalde ppperyigfc van de ̂ vijver -hingen als kantwerk de fi^ne
takken van de treurwilg en', daarachter rezen, donker en -massief de contouren
van een 'huis .op 'met aan dé voorkant de ^grote stenen tr^p., Wes het de sfeer •
van da'ze wondere. 'avond^ .die mij het huis ineans^vo-1 -licht -;en muziek deCèn
zien? Ik a'ag hoe. de; 'brede ••deur wijol o^enswaaMe en .hoe e^n ̂ gestalte • op 'hè *
bordes verscheen^, .dier langz'aam 'dertr-af afdaalde ";en-;over de. -vij.ver ;heen' op • • > -
niij • toekwsgn-..; "Mag ik.ü ten "feest" .nöS^?,"' vroeg !.óe^ welluidende .j: dottere5
mannenstem. Jk keek in zijn ogen en in 'tnijn ziel waren de Vreugdevurea al
aangestoken. "Wie 'zij t gij?" vroeg ik. Hij boog zich riear mij toe, terwijl



bet rt9ftn-3dcht ^over zijn blonde- haai* glansde, dat als een helm op -zij A-, hoof d .
stond* "Ik -ben Go s" t a Berling" , -zong "-hij in mijn oor., terwijl hij mij optil*--'
de en over de vijver 'heen het huis. 'binnendroeg. "Dat weet. je immers wel, je, •
ziel heeft me toch zelf 'opgeroepen". Tr' . '

En j-a, nu zag ik in het licht de sterkste en zwakste, aller mensen, die de.
daken van de kerk kon -preken en ik. begreep, dat er vrouwen geweest waren,
die voor één avond met hem roekeloos hun hele ziel en zaligheid ingezet
hadden en ik vroeg mij af, waar is in deze tijd de roekeloze moed tier vrbu*
wen -gebleven? . ' . , .. , .

"Wie wonen hier in dit huis en wat 'i^s er. te doen?" vroeg ik Gösta-. • -.
"Allen,; die , je wilt laten herleven in je ziel en zij vieren het feéat,

waar de moderne mensenziel zo naar hunkeren kan temidden van.. .alle. bezarge- "l
doe." - . ' . . . '•" - 1 ' " • • - . • • • . - .

Hij voerde -mij eengrote balzaal binnen en ja, daar zag ik ze, de -vele >
bekenden.' Ik zeg Werther met Lotte dansen, ik zag Romeo en Julia, Floris V<
én Blencefloer; Paris en Helena, Hamlet en Ophelia en zovelen, die nooit * - -
sterven kunnen, omdat 'ze het eeuwige verlangen van het mensenhart zelf zijn*
En ik danste .die' avond met Gö.sta op de vleugels van het verlangen.

"Wie' "is, dat meisje daar?" vroeg ik Gösta, "dat zeer schone meisje, dat
er echter uitziet als een geest, als -een 'zwaar zieke".

"Herken j'a haar niet?" vroeg Gösta,UfDat is de ziel van de moderne mens".
Ze Irvaai hier bijkans 'uitgehongerd en in vodden en lompen, gekleed aan.- Ja 9
jullie moderne mensen bekommeren je niet erg om je ziel en h?ar hunkeringen*--
je hebt het veel te druk met -geld verdienen, lawaai schoppen, oorlog voeren^
atoombommen enz. Het liefst zouden jullie haar vermoorden, 'want je hebt er
maar last van, doch de ziel kan niet sterven en hoe meer jullie naar ver-
waarlozen, des te sterker -gaat zij kloppen aan het gew$tèn der mensheid.
Hoe banaler, kleurlozer en vervelender ••het Bleven wo^dt,, des te starker
groeit de hunkering naar schoonhëïdjv' liefde,1 gloed en kleur, naar waarach-
tige blijheid. I>et kunnen jullie met 'ai je gejacht toch niet wegdringen,
omdat je mens bent".

~
. t , , . . . . >

•~"Maar." , iV^oeg ik, "kan zij hl er- •'dié^ees't yierejqi, öa „§;i3,.%s\,wa1f Ter.: In de ',.
' ' e l i j k s ' bedreven, a ah"

'
wereld-met;.aar gebeurd?" En ik daéïi^^^n .^èyi'e'l 'gruwe
afgebrande dorpen, plat gebombardeerde ^^/teden» het ontstellende massale ;
leed. Toen .zeg ik dat Gösta toch vë^ï -«jeér ;wss dan alleen maar de lichtzifiiw
nig-e cavalier en prétmaker, d.® t 'hij werkelijk de verkondiger van de mensen^
liefde .was.,, die öe daken van. dé kerk fcon preken. Hij spr-akJ

"We;er zw-erft Maria over de aarde, zo.aïs al dié duizenden jsre=n en nog
ste^ele is er .geen plaats voor haar en het kind. Maar het wonder ie, dat het
toch geboren is , juist in. een wereld waarin, ;a.lle menselijkheid vertrapt
wordt', omdat dan 'de schreeuw ernaar hét grootst is. Jullie hebben tweedui-
zend jaar naar di.t verhaal, geluisterd. Aanvankelijk vonden jullie het , :
prachtig en hebben jullie het gesierd met alle schoonheid, die .eert ; kinder-
lijk gemoed maar -kan opbrengen. Denk aan je zuiver devote madonna's mét • •
hun rijke, sierlijk vallende gewaden,, mpar begrepeji hebben jullie het niet.
Nog, ' l at e^. ging hét om de letterlyk^ betekenis , het. verhaal:, moest werkelijk
waar zij n,,: -als of- de droom van een dichter waar zou zijn naar dé '"letter en
begrepen hebbén jullie het niet!, eyepiïiiiï als zij die de' historische j uiet-
heid gingen beveehteh., en het dorre verstand alles uit êikaa,r lieten- pluk-' •/
ken. Of men 'de sehooriheid.yari een pai*el achterhalen kan- door. haar stuk- té
slaan. Zo werden jullie steeds armer j /steeds 'armer, töï je :z'o ?rm geworden
bent, dat je h?rt dienst kan doen sls;rstal voor het, kind '.der liefde."

Ik- zag het meisje naar voren komen en luisteren. Haar dg e ri begonnen té
stralen, diepe ogen die dóór veel Ie ed^wareri gegaan, maar .het leed in ai ch-
z elf hadden verzeend, r , -;1; ' - : ! ' ' '

Zij nam haar mantel en trad naar buiten. Onbevreesd trad zij deze tijd
tegemoet, Geweerlopen werden op haar ^ërieht, atoombommen dansten aan, een.
draad voor haar ogen. :Maar zij glimlacöite met een oneindig tere glimlach
in de nolle gaten van de lopen en legdtei:mé't haar zachte hend de bommen op-



zij. Toen zpg Ik. rtlt ellen verschrompelen, vmot sterker dan 'alle wapens is
de' geest v': sterker dan alle haat is' de hunkering van het weerlo-ze mensen-' '
haft naar liefde en schoonheid. ..' ,, • r - . - . \ , • " •-

Plotseling was zij weg, evenals het verlichte.huis. Alles stond weer even
roerloos en levenloos onder zijn witte-Vacht,- als toen ik. het park 'binnen-
trad* Ik hoorde de demon van deze tijd-hoonlach,en in mijn oren over deze
sentimentele, kinderlijke droom. "Korea", siste'hij mij toe, "Amerika, .di-
videnden, werkloosheid". .Ik glimlachte-in zijn grijnzend gelaat en hij
zweeg, verschrompelde 'en smolt. - ,^.„-,

Is de liefde een monopolie^bezit? . ; .

*•• een vraag aan Ds Buskes - $^coia$ <len Hartog

Op Donderdagavond 30 November sprak* te Amsterdam in Krasnapolsky voor
de- Prof..- Porël Stichting ds J. J. Buskes j r over "Huwelijkstrouw en de Wor . -
derne Problematiek'". De spreker stelde.' daarbij de huwelijkstrouw voor a?J3
een^epnasfie^ omd^b vhAt. .^uwfilljk .reejte. trouw moe at inhouden, terwijl ,hi j •
aan" ̂ e ̂ werkelijke" prob'lemen van dè'ilhe^e^aalfe'3l'^i^/-j!ïlé^^éte-tewafai?J:J^* ..... : ' • ;

Kr .zijn -óver de liefde. en het hu\yeiy k reeds vele gezalfde woorden ge-
spt vace n.-, mear daarmee komen we niet ..--u&t -de existentiële nqod, waarin 'cïe
if:éns-van nu .verkeert, want de moei 11 jkii eden woeden er niet mee verklaard,'
noch een weg aangewezen, die tot een 'Oplossing kan leiden. De -spreker bleef
dan ••ook.; teveel ï'n .het bijbelse humsnTsöfè -ste'ken, waarbij de mens wel een "
ideaal beeld, krijgt voorgeschoteld, 'doch waarmede hij voói* zijn eigen moei-
liijkhedeh-;ën de tijdsomstandigheden niets weet , te beginnen, omdat • het te; .'•'._
abstract is i ' , .... v. v

"viadea,. die hen het geestelijk, contact .met de -ander practlsch' onmogelijk :-
'maakt, en hen .daardoor, een onvrij gevoel geeft. De "liefde waarbij een derde
al bij voorbaat is uitgesloten, kenmerkt d« West,europese. j acht naar bezit',
geborgenheid eh indiyi^u^llsme, zodati, men in onze huidige spreektaal niet
voor-niets de woorden "mijnheer" en %evrouw" (= mijn vrouw J kent»

Volgens de dominé kan men .niet nog meer mensen liefhebben. Deze genegen-
heid; voor -de ander, waarbij. de sexuaiiteit zeker niet primair behoeft te • '
zijn, was voor hem taboe. Wat dan te zeggen van .een figuur als Goet'he? ;

De „kerkelijke ethica is min of mëep algemeen 't por ascetisch gerichte in-
dividuen ontworpen. Dat zij. "daarbij de monogamie voorop stelden - als zijn-
de de beste wijze- om-tot een hogere Redelijkheid te komen - is vanuit hun
standpur^t. gezien juist. Doch het gaat niet aan om alleen deze opvatting , . ,
omtrent de persoonlijke liefde "liefde" te noemen en de andere-vormen'uit
te sluiten. Want de-liefde die werkelijk totaal is, sluit sowél de;mon6ga-
zaie .als de polygamie in. Zij sluit ook de liefde in van de hoer, die fer. . ..
ge-en raad mee weet, als die Van. de hdmo'-sexuêel. De monogamie is "dan.,pok in
de^^o^^.^i^ toefen sleciits .,éen.; aspect van de. liefde, en niet DE liefde,
zoals ae"dQmlne'"bèwee'ixié," " : ' ':'"'.i""?'"! J '.' .«•••'w • - ' . ' ^••^ o - ' - • * • • ' -^, ' - ; ' - - • ••

De werkelijke totale liefde sluit ook de onpersoonlijke'liefde in? wasr-
van £lato reeds sprak. De .bpvenpersoönlijke liefde --dié primair niet sex.-,-'
ueel is en niet ziahzelve zoekt r* staaft boven de persoonlijke liefde oradat
zij de liefde om de liefde is en nie^'zoals de persoonlijke liefde de'hoog-
ste dienst aan zichzelve is 'door middel van de ander* Want tals we de pftr-^
soonlijke liefde ging.en, ontleden, ^zouden wij zien-dat zij grotendeels ga-
baseerd is op de Voortplantingsdrïf't* de lustb'egeërten, de -geborge.t±Lej.d,
de verzorging, het'ontvluchten der 'éWjizaamheid en dé drang naar. zelfstan-:

dat zij dus grotendeels, door de'alledaagse dingen' "fean het leven



De fco^enpersODiu, liefde waarvan ook de bijbel spreekt in de barmhartige
Samaritaan (= symbool) is niet gericht op het ego, zodét men daarin pas
van werkelijke offerbereidheid kan spreken*

Werkelijke liefde heeft de mens die zich wil geven voor de ander, die
dat belangeloos doet en de ander kaft".vrij laten en er geen dank voor wenst,

' te oritvangéa. Doch hoeveel mensen kunnen dat?Voor de meestaa houdt de lief-
de i»: hebzucht, jalouzie en een drang naar geborgenheid en-verzorging» Zo
wordt het huwelijk tot een sleur, waarin het dynamische der liefde tot sta-
tisch verworden, is. Neen, dan had de vrouw, me er lief, die door Doatojewski
in een van zijfi boeken beschreven wordts de vrouw die het bed mooi maakte
en bloemen rangschikte voor haar man, die met een ander ging minnekozen* -
Waarmede zij aantoonde, dat zij hem ook een ander toevertrouwde en heai niet
voor zich alleen wilde opeisen.

Of haar echtgenoot juist handelde is een tweede, Zij wist in ieder gevals
dat men slechts door liefde de ander kan benadelen. Want werkelijke liefde
laat <3e ander vrij en" eist hem niet op.
Werkelijke lief do laat de deur open voor de ander als doac moent de gelief-
de of zijn hulsgenoten te moeten~-yerlatGnJ.zoals de vader-in-do bijbel zijn.
verloren zoon met mildheid terugontving, . .
Doch de meesten sluiten de deur als ze- door de ander zijn teleurgesteld, ao~
dat ze. niet werkelijk hebben liefgehad en.de ander-voor hen slechts een
kwestie van bezit en bestaanszekerheid was,

Een belangrijk jongerenweekeind • , - • . , ' •
Op 24/25 Februari a. s. zal door verschillende groepen en individuele

uit de progressieve jonge^'eïiwerëlêL.ih de jeugdherberg "Dé Zon-.-
* ei T3*|- :̂>r»*i rtli-tri' .ööV» T̂ NC: l '.Q'.m n» v»*i n5j* *rf>>\VY:R/i'mi£Sjrvf"-i öi.L t̂iTö£*''LTl̂ in v\A 'Tx/rvinV Î AVI "KöT nrp'Anëhqeye -^ 'te BiairlcXim' eëïi ^el'6aigrijfev^n£ereótiê'*weekeind 'wbrden belegd..

Thijs 'Booy, voorzitter van 'de'Jóng%rehraad van de Europese Beweging en
"publicist van Vrij Nederland is aangezocht 6m het onderwerp "Wat ver-wacht "
men van het nieuwe Europa en haar cultuur '?" lïi te leiden. -

Daarna--'zullen de verschillende deelnemende organisaties en indiv„déel—
nemers trachten van hun eigen, standpunt uit een-antwoord óp deze vraag te.
geven. - • •- •

Het weekeind staat onder leiding van een uit de O,J ,B, geformeerd werk-
comité, dat overweegt binnenkort een'permanent gesprekcentrum van progres-
sieve jongeren in het leven te roepen. Organisatorische medewerking aan
dit' weekeind wordt verleend door de Werkgemeenschap "Jeugd en Evangelie",
de Vrije Jongerengroep Utrecht en de O. J. B. Voor verdere byzonderheden ver-
wijzen wij naar .onderstaande gegevens» . .

U i t n o d i g i n g

De commissie van voorbereiding, gevormd door bestuursleden van de O, J B,,
met de bedoeling om binnenkD3?t te, komen tot oprichting van een gesprefcs
centrum van progressieve jongeren, belegt in samenwerking met de Werkge-
meenschap "Jeugd en Üvangeliè" en de Vrije Jongerengroep Utrecht op "24/25
Februari a=s. een conferentie-weekeind'in de Jeugdherberg de Zonnehoeve,
Bloemlandseweg 8 te Blaricum, metals onderwerp t .

* _ ' '- " -J' •' '. . • ' ' - •- ' - - l - .

. . "Wat verwacht men van het nieuwe B̂ rop'a en haar cultuur' ?'"
,++++++-J-+++-t-H-++++++"H-4-+-h+-J"t-+V-<-t-t̂ *,̂ ,-f'-̂ -f-l-

'-.eis spreker is uitgenodigd s Thijö Booy



Het^jgrogramma van het weekeind luidt als volgt

Zat^rdagsavo'nds : 5 - 6
6 - half,?

, ' • half 8 .

Zondagmorgen : 8 uur
9; - IQ uur

half 11 - kw. v.. 12

, kw,v.12 - 12 uur
12-1 uur
1. - half 2
2 - 4 u u r

• Aankomst,•kennismaking en afrekenen
Broo*dmaalti jd (z-elfv' rzo.t'gen)
Opening door de .gespreklelder.
Daarna inleiding van Thijs Booy
Na aflocp thèsdrinken 011 wancisil.ing,
Broodmaalti jdCzelfvèraorgen) '+ corvee

;:;: B-es. preking van de inleiding in de ge—
yo3?m'de discussiegroepen ' . • ' • . • • ' :
-Algemeen gesprek door de 'woordvoerders
der discussiegroepen. ' : '••• '•'"•
Koffie . ' '
Beantwoording door Thijs Booy .
Broodmaaltijd(zelfverzorgen) + c.orvee
Algemeen gesprek door iedereen
Daarna sluiting van het woekeind door-
de gesprékleider Ar jen den Broeder,

Koeten van het weekeind:

Voor deelnemers .van 21 jaar en ouder incLthee, koffie en overnachting f 1,50
Vóo'r .deelnemers onder de 21 jaar f' 1/35, « H s t medenemen van een witte slaapt
aak Is verplicht door de FJHC, of kan gehuurd worden. Het medebrengen van één
deken is aan te bevelen.

Vooraanmelding vóór dit weekeind . .

T^eder wotdt in zijn eigen belang .aangeraden zich vóór 10 Februari a. a. op ite -
geven bij de secr, der OJB» van ïïagendprpstraat 162/.3 Amster-dam, ivm de gro-
•fra TSo"! aviavc«4-oT T -ï r\er W-ï a TIn o-h adViiriüT r)4-: TrdTi erator» cte" belangstelling. Wie niet aanmeldt, kan geöa slaapplaats g e g a r a n j s ï ^ ' wor«.
oen. Bij de aanmelding moet vermeld staan of men jongen of meisje is t onder- de
21 jaar of 21' j aar/ ouder, v/ie aangemeld heef t, staat garant voor zijn/haar
plaats. " . , • _ • • - • • - . . . - . " • , • ' " ,. -
H9*_tf.ed.enemen van de HJHC-^trekke rskaart is gewenst. Wie er geen hééft, kan op
onze "TëTïïe r staarten terecEtV "^5cïTmoe't~dit bij aankomst opgeven aan -de incaè,-
so. ' . • - ,
Le c tuur~-ve Lrspre i ding Lectuur, die jaeegebracht wordt, kan men op de

fel neerleggen.' Het "leuren met lectuur is niet toege
staan. . . . . - , - - • ;

- •* *

Wekt alle vrienden en kennissen. op aan dit .belangrijke weekeind deel te ne-
men. Geeft er- bericht van aan de besturen van progressieve jeugd- en jonge-
rengroepen en bladen. . ; •

ÏSÏSZÏ

Zaterdagavond 27_

Vrijdagavond -26 Januari spreekt te Amsterdam, in het Parkhotel^ ingang Hob-.
bemastraat , aanvang- 8 ̂ uur, Mr Dré A, Borger voor ds
Prof > Forelstachting over "De verandering in de socia<~
IQ positie van de vrouw". Toegangsprijs 50 cent,

• komt de OJB-kern Amsterdam bijeen bij Andries de
Vries, Castorplein 2-6 hSjAVdam-Noord. Vertrek Ruyt;er«
kade bij 0?olhuispont Zat. av. kwart voor 8 pru cl? 3 L

_ , *"*- J' " «falll l P \**i.w^f ,.f ,

Zo lang de voorraad _st re kt ; Gebroken-ge weer-insignes a 60ct franco t hal s.
"Erishnamurti spreekt ", a 1$ et franco tbiü. s,

Kilo-bussen, zwarte vloeibare stenciliïBrt;,p.Tclma .kwaliteit, a f 3=5° franco
thuis. Alle levering bij vooruitbetaling^ïoetgiro Karova 78146 Amsterdam.
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OERCE? AAN iLJS 2ROGRBSSIEVE! GROEPERINGEN UT NEDERLAND •

die geacht mogen worden voor dé wereldvrede te willen-' werken 1 •

"Waar zit het rek ?", vroeg de voorzitter Joh. te Slaa op de anti-militsÈris-
tipche propaganda-ayond,' die op' Zaterdag 25 November j l te Amsterdam in Kra
napolsky plaatsvond. . :
En met deze vraag wenste hij een 'antwoord van de 200 " aanwezigen, die ;dè -eofw
greszaal slechts half valden. "Waarom is er zo weinig enthousiasme en- ae'ui •
vitelt voor de vredesbeweging. Kunnen we 'de kracht niet meer opbrengen van
i;a da twintiger j aren na de eersbs wèreldoo3:icg ?" " - •' . •'
/;an ïe^e vragen zouden wij de vraag, willen toevoegen : "Waarom is er geen
,-;aTArtiavarkiag tussen alle progressieve groepe-rrngen, die geacht mogen 'worderden
oor d-3 wereldvrede^ te willen werken ?"

"Daarom is er geen samenwerking op, dl t gebied met : De Vlam, de VS V, de Da-
geraad, de Doopsgezinden., Be Socialistische ïïnie9 de Quafeers, Kerk en Vre~
c!es de Wereldfederalis-Genbeweging, ds S^Ha^be weging, hst O;, V, B , , het Hum»
Verbond, het ÏTed. Chr. Jongeren Gilde, en zo mogelijk Vrij Nederland en Sparta
cus en eventuele andere progressieve stromingen, zoals bijv, • de' Broederschaps-
fsdercatie, de Esperanto-beweging ? " ' . - ' • • - . ' ' " . .
irWc.a^om werken al deze groepen en groepjes maar ruBt?,g langs-' elkaar heen,..
te.vw.i,j'L de wereldvre'dö op het spel staat en men de ütalitiisrcen in de ka&rt;
sp u el' v » die sioh nu, 'door ca^e 'vofdeélöiieid-, kunzien op weiden 'out' vco;r de. .vrJe-
de ds ;;rote trom 'te roeren, terwijl zi^j helemaal' geen pacifisten ,zign ?" /• . . . " . . . . . . v ' • . • • " ' ' . • ' - '
I/aar «it volgens pns de grote breuk iri de hel'e progreGSieve hoek, - , ' .
Waarom komt de ene groep niot.-ala de ghclere gr-osp een avo:id crp:ani-seert^ ? . •
Zijn' 'de mensen overbelast met het werk van eigen gro^p óf_ werust irfen'dè idee-
ën der anderen zelfs niet te horen ? (ff veronderstelt men dat met' het victo-
rie-kz:aaiön van eigen standpunt een betere samenleving te verkrijgen is ?

Wij weten wel dat er een grote verscheidenheid tussen de groepen onder-
ling is ten aanzien van volo belangrijke sociale vraagstukken, dpcii dr.'.;' neétut
toch niet ?;eg dat 'er ten a.'rision van qie ene grote levers vraag fl; E^n- ,jé' vöc,r;
of tegen de oorlog ?" maar S3F antwoom i.s.9die men als p-rogr.?f.:sic,:f sa sociaal.
voelend mens. kan geven, nml dat men erjtegen is. .Want. allerj wat met •cbriog'-er;
militarisme te maken heeft behoort tolf het barbaréndom. Ondanks1 oniK^- .g'ró.t's • . .
versc.heldenhöid zijn we het, op dit purit dus wel met e.lkaèr eep.s'„ •

• .po deze -basis .moet er dan ,ook sameifwerking mogelijk z^jn, . Èeh vri'jmllige
éame'aTv'^tkirig ̂ zonder dat men eigen, principes over boord behoeft' te gocisn,
Maar"cok zonder macht te willen uitoe4e.ne-n- over "de anderen of --er- mcmt uit
te willen slaan voor eigen groep. l ' • . - - • ' . , . ; ,-:; -

Hst moet mogelijk zijn dat men zeker eens in de maand één grote gemeen-
cchapp-ali ,jko samenkomst moet kunnen b^lfiggen in iedere plaats Vëin-'-Nedej.':;.̂ !^
die";van. enige .betekenis is. I:

l ; . ' '

Te consequenties van .het .Humanisme mcrlten^ijn t wei-ken voó'r de werelcv^ede ,
I?e conseqitenties van hst daadwérkeli j|o Chri£;:;enc.o:ïi moeten zijn : werken .
voor ds wereldvrede. l



De consequenties van het socialisme en anarchisme moeten zijn : werken voor
de wereldvrede. : /. ' . . . . ' '. ~' .'• *~. "'..-.'.•'
De consequenties vaa alle progressiviteit moeten voor voor alle' groepen zijn

SAMEiraEBKSH" VOCE DB' VSZBEBLDVEBDB
Want als ere geen vrede is - dus als de oorlog en oorlogspsychose woedt - dar.
kan niöt één. groepering tot verwerkelijking van haar ideeè'le doelstellingen
komen... Want alleen in vrijheid en vrede kan de mens tot een hoger» cultuur
komen. . ' ' 1 • ""*"•''. • - • ' " ' -

Samenwerken is thans meer dan ooit noodzakelijk. De souvereiniteit van eigen
groep "behoeft er niet om te worden prijsgegeven," want het moet een vrijwil-
lige samenwerking zijn, waarbij men 'elkaar .vertrouwen kan. Waarbij men de :
noodaaak van het samenwerken inziet, zo dat men ni,et de macht aan zich wil
trekken of propaganda voor eigen groep vooropstelt. -Ook zal men mildere ter-'
men t egenpyer elkaar moeten gebruiken, die zodanig gekozen zijn, dat al, j
aanvaardbaar * geacht •mogen woorden voor alle progressieve mensen; .Zelfbehe er-~
sing zal een eerste vereiste zijn. naa^t i de genoemde andere vereisten.-- - , :-
In deze samenwerking zullen dan- ook di 3 figuren èe.n-, belangra jke plaats moe* :
•GOH innesaen, die de synthese in hun hart. dragen, die 'verdraagzaam en univer-
seel- georiënteerd zijn, , '' .

Laat ons ."begrijpen vrienden, dat onze tij;d om een synthese van
8-ji5re humane stromingen vraagt. Want het gaat om de totale mens. -En niet
slechts om een deel van hem. u .v - v . - .
Laten wij. ons tijd begrijpen en verstaan, opdat we niet met. ledige handen
tegenover ' haar ' staan, • ' ; , - . . • - ' ., ' • .
Het ronddraaien in eigèft kringetje, waarbij de eigen mening- zo ,heerlijk_ vic-
torie kan kraaien, moge aardifj ^i^n voor het moment, naar het kan ons- nu. ."op
•lit ernstige, tijdsstip góen ̂ uitkoiKst ffleai?- brongen eii -ECU ons slechts :düen'
ondergaan, in onse eigen kleine alël"£glSJöe% -waaraaa: ws • »o •g.aawiSr^vï^<>'fc37:.'.2rir!.1,
¥e moeten breed en ruim-gaan denken.-' DïsltJ betekent : , samenw^rlcBn met .al.1-,ei:'. v - -
goed^rj van will<?, .Alleen dat kan. nog^ ebn principieel vrc- de stront .ppworpen
togeu -.i© ooi^log en. de. angst psychose^ ^ orle ons allën,"d^??eigt te ruïneren,''. • 'p.
'Door onze grote verdeeldheid si jij we awak en daa^doorc - is er geèJi-.principiee-'
vredesfront., zodat er op grote schaal plecht s tactische vredesmanifeso'aties
plaatsvinden van de. stalinist en, aan vf.eawij het initiatief .: door oïïz-s _ .
verdeeldheid -• hebben. overgelaten. . • ;f ' ' - • • • - - ' -:''•'•-• :^ - ^ '•-••: > ~
Begrijpt; de taak die ïï te wachten, staaf j - want -een open gesprek moet: mogelijk
zijn nu de vrede in hét geding is. • ;l •. . ' . : ' , • ,• : .:• . ;, ;-. .

' '
Vrien.den v'an alle .progressieve groeperingen in Nederlas-d, die d
waarulgheid en-vrijheid centraal etell'en en'die "voor ssii betere •csr.vaaleving
willen werkon, begrijpt de consequenties.;van Uw humanis£.'.ej sociarb-ü^-Vcf
anarchisme.Uw pacifisme, ch^dsteiidom e;n:progressiviteit : ,zoekt de; "synthese, p
werkt samen, .want. de tijd eist. dat-var, U .'.-'.. ' : " - • '
Een "betere wereld kan alleen tot stan^. komen door samenwerking van alle goeri-
willenden in een synthese van alle' .progressieve ideeoü. ' •

. . - ' ; • • ^ .;;." De Redactie Van Inzicht en Daad

Deze oproep is als brief aan alle genlèmds groeperiri.g8n"gezonden mat heb
verdook de inhoud er var1 tt-re kerinis te vd.lJ.3tT. bzY-rigftïi aan alle" leden en be«-"
>;buurfileden,alsmede om deel te neiaen feaii ösn loeöpreking, "die- de -radactie van
T./:izicht en Daad over. dese. samenw^r-kin| zal gaan bolöggen. Dit schrijven is te-
vens verzonden aan de' KB"VS» de- &!§.>.le|.* Y5?edes -Actie :(Rad.Pac. ) en da OJB,dio
reeds in een gemeenschappelijk actie-pomité samenwerken. ' ' ' -

- f



Bekentenis enjescliuldiging - Ar j en Top mik

m GOD DIE FAALDE . '
De Bazige B i j • . . . ' - . ' - ' - • ' • - . •
Amsterdam 1950

Het pas geheel in het politieke schema dat -de Westerse .politici nst de
tweade wereldoorlog hebben ontworpen, dat ook de litératuu^ een- aantal- pro-
ducten voortbrengt, die de onmenselijkheid van het communistische regiem
en de onwaarachtigheid van de collectivistische gedachtehwëreld aan .de kaak
stellen. Wij denken slechts aan boeken van Kravchenko én andere aan de Sov-
jetdictatuur ontsnapte personages ï die voorheen in het "apparaat".van die-
zelfde dictatuur een rol speelden. Wij., .denken ook aan ons met nadruk waar-

- schuwende toekomstfantasieën van. hè t: genre George Qrwell (1984-).-
- Ook het boek dat •voöï.mij ligt wil een beeld geven'van wat het Russische"

cpmmunisme in feite is,'wil de niet-coinmunistische wereld inzage vers c haTfen
;'in; hét verwrongen 'structurele, 'geheel der menselijke samenleving achter hot"
ijzeren gordijn. Menselijke samenleving......... kan men neg '^an .menselijke""
samenleving spreken,'wanneer'de zo s amenle ving niets menselijks meer heeft en
ö'i.j selfs door het" ontbreken van werkelijk ongedwongen s amen-r Ie ven de aan-
spraak op' de.- naam samenleving reeds verloren heeft ? . , . " ' ~

De Europese' mens heeft - niet ofschoon maar omdat hij,zoveel"anti-commu-
nistische propaganda krijgt opgediend.-- behoefte aan een düi4elijk. inzicht
in dé mensonterende verhoudingen binnen Stalin's totalitaire;..stelsel. En
daarom zal gaen zinnig mens ageren tegen, het verschijnen va^'boökan, die to~

, . • nen op'welke., wijze de mens in Kuelan;d een maatschappelijk syste'em^krijgt^p--
gedrongen, aan welks doelstelling hij ^niet kan beantwoorden- -dan .in 'dof f e "be-
rusting en slaafde onderworpenheid, oMdat dit systeem niet gegroeid is uit
een' spontane bereidheid om da Riissiecjïie :volkerengemeenschap_ te .dienèny. :v

- Wid behoren te wsten welk gevaar-*n$" ftö;veel jaren fascisme *thans~' p weftT er
.van ds Europese beschaving zo goe;d en>,zö..kwaad als het gaat nog ovsreiad

'••jstaaty bedreigt. ' : '• . '. • ' « . . , - , - . . . . . . -
'• '-- '•-••-• Faar het waj^e te wensen, 'dat- zij,, „fie ons moeten voorlichten over de waar

ds vaii een boek, tdeze waarde niet • mat^n.'aan het -subjectieve criterium van~
• d e ; politieke roppórtuniteit, doch aan :fl.e reële achtergrond waartegen de fei»
" ten .iö' het boek zich voltrekken. r . • • ' ' • ' . ; • ' - - . ' ' , ' -

;"5;'VWiè de besprekingen:van het boek "3j)e God die faalde" in de bladen heeft
Jélezen, .zal-opgemerkt hebben dat onz^,-:>JTedèrlajadsë pers niet bepaald tekort

' 'goèchoten is in haar taak, de argumenten-tegen het Eüssieöh0-.'comii5:!.nlsraQ,die
.uit het boek te distilleren zijn9 flifek beklemtoond in haar "$Qlommen neer
te schrijven. Maar waar zij wél in tekort geschoten is, is haar opdracht om""
behalve inkleur' en verve os. lAigubere;poli iek der stalinisten te schJ.: lugubere^polii ... . ._ ._._ _ _ . .
binren hetzelfde pass e-part out 'van hafr critiek ook het politiek-3 vc-rieden"
,en heden van de ni-et-communistische beschaving in de juiste. ecjasker? ngen uit
te beelden.' - ' « : f . " . '
.....Hst is niet zo moeilijk om de bekefttehis,, die een zestal tot de deiocra^
'tie "bekeerde" communisten voor het publieke tribunaal de;? politieke opinie" •
hebben afgelegd-, aan het krantenpapie-5? to-e te vertrouwen, het is iveel moel*>.
li jkej?. om de beschuldiging, die: in êlfe^bekentenis if^ veï^/pCb, eveneeiis aan
de openbaarheid prijs te geven. .Als"êpn rarmé~TëiSBnT, "oTafTnl." '̂ in de iiifizieht^
loosheid van zijn bestaan een brood gestolen heeft, dan-beschuldigt hij

•daarmede de "-maat schappij die hem totj3.ëze daad dreef.....,,....
" Koestier, -Silone| Wright» Gide, M'acher erL^Spender hèbiseia zich vergrepen

aan het kostelijkste -goe d der mensheid : haar .vr.i.jHeid. 'Zij: hebben "bc V;end
z'i'ch aaii dit - vergrijp ^e hebben s'chuldig gemaakt', 'dat huiijVgolocf In r]e god.
van'het" communisme in n:iëts weeenlijks haar --oorsprong ,vöiid', o.mdat hérj;': CCJTD~
muniarie een "god die faalt, dus geen .god is. "Hup. l;èkg.^iiïg( i. s'het'-inzicht dat.
meD^ej.ijké waarden niet worden,-.verwerkelijkt 'door dw.^ig.;'':;'":' . . ' ' , ' ' - 'V t : '

Doch wie, in-onze in .weezen nog liberallstisehe'öamënieyi-ng,- meeiit critiek.



te mogen oefenen op het geloof in liet onfeilbare van de dwang, neme hét
woord van de bekende persönalist Denis . de -Hougemont ter .harte • "Hét libe-
ralisme nee f t alleen dan net reent, critiefc te hebben op.de dictatuur, als -
zij een vrijheid- waarborgt, die .waarachtiger en -vracht b aar der is dan dwang",
Het industrieèle kapitalisme heeft „pp beschamende-' wij ze ; a.-an het. licht ge*-. •
bracht, welko 'Vrijheid" .de^- Europese;' s.amejnleving waarborgf '» . als .213 steunt-- ••••
op de. waarden van het libe-r-alisme, "dië''ciütleeht zijn- aan-" de.- onwaarachtige, - . ' ' "
mensbeschouwing Van het individualisme. :;':-,.',; •' " - • " -'- "••. ':\s\. '.'}.'• "" . . ' ' • ' •'''• ••• '

Het communisme-' Is een gevaar 'voor de • •3£rïjhèid, .omdat: het 4é mens .onder- : :
werpt .aan. de collectiviteit 'én 'een mora'^ïit^ie wordt bepaald -dóór 'de vraag
wat nuttig is yobr de 'staat.- Hét' 'tast ''de -Diens in"'de waardigheid Van' zijn •
eigen persoonlijkheid'. aan. MaJir 'het 'liberalisme is~'evenee,ïïs één gevaar Voor-'
de vrijheid, want het' ontkent het sociale -wezen^van de -mens en diens behoef^
te, aan gemeenschap. " . : ' ' :/ : ' '• -.. • ..1.'" :\ • '•' , • _ • '

'Wij willen hi.ërna""nie t. tot de cionclusie: komen, dat we. 'kunnen [ ophouden" om
ons tegen het --communisme te verzsttsng teneinde te- vervallen infeen houding
van, :. " o'f ' je nu door de. hond of de :fcat gebeten wordt". . ' . _ . ._'

.De. slotsom 'waartoe .wi.j komen, is dat.1 wi. j als wij .iets tëgë7a.h3t. . .
nisme wilïen -yerdêdigen,. .wi j ook iets moeten hobbeii om te .ve-rdèdj.gen, iets
dat' -de. moeite ''van het; verdedigen allos^iiids wddrd'is, omdat 'iiet!' M een vrij-
heid' waarb'orgt" die waarachtiger en vruchtbaarder is dan dwang. '.'....'."

.Dat. betekent ' dat \TÏJ de beachuldigi'óg van de aes • bekeerlingen; minstens
sven iwaar moéten laten wegen als de bëKéntenis. • . • - . " , ' . .

Onsë •.huwelijksmoraal . " : : '-- :
• . . Wim Art-ino

mas
zou hij zeer waarschijnlijk ten .
"Dit 13. geen; yra-agGtuk. Natuurlijk ïs'met' huwelijk-.met één partner het -huwe-
lijk van de 'toekomst.» Met. üie ontwikkaLing^gang zijn. we al • duizenden j aren
bezig én heden ten- dage handhaven ailcfen nog-enkele onbeschaafde volkeren
de polygamie. Hu ja, ook bij,, ons zijn.:jêr altijd nog lieden .die'eigenlijk '
niet rijp zijn vóór mohogamie, -doch he^t aarltal van deze_mensen zal veimiü-
deren met het voortschrijden van dé evolutie ". ' • - . " • - / "...' ' • ' 'r • " '

..Bezien .we deze ui-tspraak'eens-crit|schs dan blijkt zij gebaseerd té:'-.zi-jh
.op sde -humanistisch- a?eligieuss^opvatting dat de meng .zich meer >en'"iciöe.r:-zali
individualiseren, Waarbij het.'.'huwslijk geleidelijk op een geestèl.ijk3 .basis
komt te staan.. De'mens kan dan alleen/zijn volstrekte geestelijke wéder»
helft tot 'levensgezel nemen, m/a.;w. hét huwelijk zal„_g0baseerd'zijn op de
"unieke'ontmoeting".. ' . ' . - . - . - . , . . ' . ' . . . r . ' " v •" . ..-- ' , ; _ ' . ; . ' ' ;; •

Het. is. m.i. niet- verwonderlijk dat juist' de' individualistische we'ster-'.
ling dit ideaal voor ogen'h^eft.- ZijHtonze westerse opvattingen echter vol»
strekt bepalend voor de richting, waarin de wereld zich ^on:fwikkelen"zal ••?

.. Esz-ïen we de praktijk van ons huidige mchógame huwelijkV dan blijkt dat
velen.in hun leven niet verder' komen;,:dan ééiï-'-of .-ssel-fs meerdere'.mislukte'
huwelijken, of een .o'nbevred.-igend vrijgésöllenbestaan leiden. Deze mensen' '-
•schijnen zich niet te kunnen aanpassëö aan önse"monógamistische_maatschappij„

Bekijken'we nml de ke.er^ijde. va.n dé 'medaille., dan blijkt dat de monoga- .
mie als stelsel bnverbrekelll jk ver^ón^èn is.iaet. de begrippen "rivalitc;ït";t
en "overspel", welke situatie sommige '••'mensen' niet met hun maatschappelijke
gevoelens kunnen verenigen, '

In principe zijn naast de monogamie mogelijk d.e P^ol^gvnie^/he-t huwt-11.g'k -
van één man met meerdere vrouwen) i de_j^oJ.j^aörie"T^&5' vrouw "met meerder?o
mennen) en het zgn groepshu.woli.jk, awS*%"óï';aeri d*fe allen hier en daar voor-
tornen.



wé';-uitgaan van ,̂ B vejrónderstelling dat. In dé toekomstige . maats enap~:'
pij mannen en vrouwen önderiing" en wederkerig gelijkberechtigd fculïe~n zijn,
dan.kemt.da.arin.ee' de basis, voor..po.lygjnie en polyandrie te" vervallené

Blijft dus over het gróepshuwelijk"'ale mogelijkheid. ]ïn dit • huwelijk-heb-'
oen' de leden van» een stam, een,religieuse groep of een Belangengroepi ondeiv "
ling gelijke "rechten" óp'allé ledenvan het andere geslacht, ëvt met in-
cestrestricties, , • ' '

der
het .-*.- ^, _ _. , „ - - - - - ______
ele rivaliteit, indien een verstandig beleid gevoerd wo£dt ea de afwezigheid
van'het begrip "overspel". Dit kan een Tx^laixsiljkeh vers-tfe3:'fcing-..vaa .de - groeps:*-.-.
binding betekenen. " : .._" ' - • - . ' "

Vragen we óns af in hoewrre het groeps^u-v/eli^k na dé algebeïe maatschap*». .-.'•'
pelljke emancipatie van de vrouw in de toekomst een. rol aal kunnèn~'spelèn
naast het monogame huwelijk, 'dan' dringt aich een tweede vraag ops 'nfnl in
welke , mat e het -de. geestelijke behoêftsn van het individu kan "bevredigen.' Een
antwoord- hierop is moeilijk' te gevêJd, Wel kuEj},en we 'aannemen dat de "gemeëj>-
sch.apsmêns" sich in een groepshuwölirifc beter op, zijn plaats 2 si voelen dan
da "iuddvldualist". Eè maatschappi^VQrm speelt . me.de' ..een grote rol.

• ,i&, een gro.epshuwelijk heeft imraert' de Vreiiw.de economische, verantwoorde-
lijkheid voor de kinderen en dit ,ls m...i. allean 'mp'geliqk in een, ethisch ge^
richt socialisme. Een nadeel van .het groep:shuv:elijk ia 'dat 'de vader van een
kind niet altijd bekend is, Doch waar. dient de bekenBÜéld. van een natuurlij-
ke vader in onze maatschappij anders voor dan voor economische doeleinden ?
Erf eli jkheidsobservaties spelen vrijwel geen ' rol, en zonodig' kunden hiervoor
ook in een groepshuwelijk wel voórélênijogën getroffen worden.

jfl.s ik in het voorgaande een pleidooi heb gehouden-; voor het grcqpsB.uwe~
lijk^.-dan komt dat- ni-et voort uit de,. behoef t& om de msnsheid in een~ nieuwe
dwangbui.s te-.kluist&ren, doch voeleer'"bni "seii'"w'eg aan te 'geven .uit,rde ï inpas -" '.
aq ^waas^in .onz:e- "maatschappij ye.rteee,rfc .. ,aüyi .geVolg van de ,£p'anniïig tuasea the
oï'ie; 'öb. pr.actijk van haar zedelijk w^%rdestelsel. ; . • • ' - . •• ' • • ' • • '

Wij leven in een ove rgang.ss t adiiim :en worden ons bewust dat. <3,e- oude maat—
etavon . . - . ; slechts beperkte geldigheid .."padden. Het' komende- tijdperk zal niet
allee,3a.-g,ekenmarkt zijn door;. ''"één ' aliclo'rè. opvatting over het huwëlï'jk, 'doch
ook door de vrijheid van- het individu' om dié vor-m van s'aménle'viug en huwe-
lijk te kiezen, 9ie het meest past bij -zijn persoonlijke aard. • "

De mens zal zijn andersdenkende en^anderevoelende soortgenoten dan niet
langer zien als "barbaren"9 doch een |tieuwe ethiek ontwikkelen^, waarbinnen
vs Ie individuele- en groepcvariaties ,'ja ouderling begrip mogelijk aijn.

En' v2'o"zulleh meerdere huwelijksvorwen naast elkaar kunnen

De H edac t ie , deel t ae dé^ n; ' - • 'l„ '• ' . . - • • . ,-j ;; . • - . . - . . „ • , '
dat, opname van. artikelen in Inzicht en Daad niet inhoudt, "dat ai j 'g«hoeï:':mfHjr
de.-.iriaoud.der artikelen behoëf.fe ia': te, stemmen. Zij kan "ze 'evenwel '"bëlangri'J'fo
genoeg .vinden door middel van' publicatie onder Uw aandacht °tê' brengè:n.

BCËKBEgEKEglHGr . -Rico Bulthuis : Het Andere. T e rieden' ; Assen - Bom 1947 /^O
dpor Ifim J. Simoüs • , ' . - .

Men trekt heel vaak de vergelijking tussen literatuur en lev-sn, ."Een "sta-
biel evenwicht is dan het ideaal.. 'Het. i s sen stukje theorie waar iedei-o "
literatuur-beoordeelaar zich in feite steeds weer mee bealg noudtsoiadc;t aan
de literatuur nu eenmaal heel vaak de .maatstaf van het dagelijkse leven moeo'
worden gelegd, •



Zo veelzeggend als dit dagelijkse leven is ook de uitbeelding Mervan in
de literatuur. De 'nog jong© schrijver Rico Bulthuis brengt ons zo- in deze
roman in aanraking met de psychiatrie. De psychiater gaat in onsé samenleving
meer en meer een belangrijke plaats ihnemeru::De men$ van nu is bëhëpt met'neu-
rosen en psychosen waarvoor genezing te vinden, is. De psychiater',speelt in
deze roman de grote;, rol. Het is de geheimzinnige detéctievè die'. achter • de
schermen naar de 'ontknoping stuurt. '"' • ' • - • . . . . • , . -

.Rico Bulthuis "Het Andere Verleden" is een ksCappè boeiende vertelling, over
een man, die zijn geheugen verliest en dit terugkrijgt,, .of fbetejc, dié zijn/
ciep.ste zelf hervindt n a acht maanden van' zoeken naar zljn-vërleden. ;:.Het 3,8
niet mijn bedoeling . U dit verhaal in extenso weer té geve;ru U zoudt dit aelf
raoeten lezen, hoe' de hoofdpersoon verward in de' eenvoudige tragiök" van het"
leven zichzelf ontvlucht en uiteindelijk -scherper en., eerlijker tegenover zich
zelf komt te staan. ' ' ' ' ' . ; . ; . ".-• : ' .

Een kort voorwoord van de .zenuwarts Dr P.Dietz is ons een. waarborg dat'de
door Bulthuis beschreven'reacties in het-verloop van-het riekte ge val"-in over-
eenstemming zijn met een wetenschappelijke realiteit. •. .^-
. "Hét Andere Verleden" is een opmerkelijke. 3?oman, die alle aandacht ver-
dient,' te -mee-r daar ;men niet gauw een dergelijke instructieve vertelling in
•handen zal krijgen.1 ': ' • . ; ' ": '. '";•.:.... . . _ • • ' , . . ' " • • " . .
=='= = = =;==== ===== == === = = = = ===:==: ==r;i:±± == = ===:==; ===:==: = = = i ï±± = ̂ sis===== = = = =======r= ====:

.Jn .Memoriam- EröfvDr G.'v. d, Leeuw

... , , : v ? Door het overlijden van Prof, Dr ö. v. d. Leeuw is ons-een van_be-
. . - : • • • ' . - 'r.; "' langrijkste mensen ontvallen, die op de bï«es stond'voor een ac-

tieve cultuurpolitiek. .In de korte tijd dat hij in het kabip.et
; "Schermerhorn aat, heeft hip zich verdienstelijk gemaakt voo.r"de

onderwijsvernieuwing. In, dit verband wist hij dan pok-subsidie-
. "•" ring te verkrijgen voor de; school, van Kees Boeke (de Werkplaats

te- Bilthovén), Vérder stond^hij één culturele radio-omroep voor,
Hij was de man--die kou spellen 'o-ver- Bach en Re.mbrandt, ove» goös-
dienstgeschiedenis en wijsfeegeerte, zegt Vri^ Nederland.
Het .overlijden. v;an Prof * Drlv. d. Leeuw is een. groot verlies voor
progressief Nederland.

Gerhard Eijnders „ f - ; . - - ' : - . - . . • . . .
Een van de oudste strijdeife. van het vrij socialisme .in Neder-
land, Gërhard Ei jnders, i4 overleden. Rijhders, 'die .redacteur

_van dé Vrije'Socialist was^ is altijd .een milit.aïit- figuur ge-
•weest voor het vrije socialisme. Al betreuren wij liet dat er 'zo
weinig samenwei-lclr^ is'tus,sen zijn groep~(dë VvBW* ) ~en::ds Ned,
Bond v.Vrij. Socialisten(N.B.V.S. ).Misschien is het mogslijk dat'
men nu eens onder ogen gaat zien, wat men gemeenschappelijk kan
doen.'- ' . . ' - . • • . - :. . ' . . . . " ' .""-••- ." ' ' ' . - : ' • • ' ; ' : - " • ' • • . . - - - '••.-

De Nederlandse Volks Beweging ••.te'n-._gro^dei:.l. . • ' - , " "'
Eind dezer maand zal er een ledenvergadering plaatsvinden van de Nederlandse
Volks Beweging, een Nederlandse groepering die de doorbraakidee voorstond.
Als de opheffing een feit se.1 wordens s al de progressieve stroming in 'Neder-
land - onverschillig hoe we over da lïïrë mogen denken - zwaar getroffen wor-
den. Want meer .dan .ooit is er thaas dringend behoefte aan begrip voor cl':<s.ar
mening. Naarmaèe de econ. 'en politieke .toestand scherper wordt „ krui pon vele
actievelingen in eigen hokje terug.Wi. j zdji van meriing dat .alleen dp-ói- K.ariëïJ,^
werking met en..begrip voor elkaar een betsre eaE.etil.etdjng mogêTTgk is. Daa

tieaeserlaan 446 te Rotterdam,



H?t* .proces ingake Bertha Hert o g~-'én='liet recht -van-zelfbepaling *

Het te Singapore gevoerde proces :inzake Bertha Hertog, waarbij het Hof
het dertien-jarige meisje aan haar. moeder toewees^ werpt opnieuw de vraag
op : ."Heeft een kind er récht op té bepalen in welk milieu het Wenst te le-
v e n ?"' • ' • • • •„ ' : • , . ' : . . . • , ' , , . : , ; . • . ' _ •

Aan d.lt Belangrijke punt werd. in, het,gevoerde proces niet 'veel- aandacirt'
besteed. Weliswaar mag zij na verloop4van een/aantal jaren zelf kioz<m-~"waar«;
heen zij zich;wil begeven, doch in hoeverre" zal zij dan door de katholieke
kant bewerkt zijn, zoals dat voorheen,van mohammèdaanés zijde plaatsvond.
Men kan on-e natuurlijk willen tegenwerpen : "Ja maar een -kind van. du.o leef-
tijd hoeft nog geen eigen mening en is" te' gemakkelijk onder invloed ta bron-
gen door een van beide partijen". Wat voor ons een reden temeer waa geweest
om het dan maar-helemaal uit., de invloe.dssf eren van beide partijen te halen,
tot het wel de leeftijd had om zelfstandig te mqgen kiezen.

Het ,komt ons voor dat' deze hele aangelegenheid vooral voor heV meie j« -
die de'huwelijkse.wijsheid van s^n vrouw heeft, -* zeer pijnlijk is geweest
en op de spits is gedreven door ds' ssüs-atievolle perf en de katholieke • en
mohammedaanse kerk. - . . . • . - . - - -

DU moeder stond daarbij op.haar rscht, terwijl Q„ i„ . liefde voor recht
roc'ct gaan, zodat men beter had geclaan dit kiïïd in vrede te laben lever., Ï>aa7>-
bij zi3 natuurlijk wel opgemerkt dat'het ni'it zonder meer uit te maken zou
zi.in geweest of, dit, kind werkelijk cmat,- did babóe en,haar jonge'twee en
twintigjarige echtgenoot gelukkig • waa,'Koeh dat was dan.een oridersoek wsl
waard geweest. . . . • • ' , " ' • - * " ' . - ' • • " ' • • '

Toch blijven wij. de" vraag stellen :' ." Heeft een kind er recht op te be-
palen in welk milieu het wenst te' ië'veii T Ja óf n^eii "..'

•Een vacante. functie>;bij Ae . aBs ' daó t . i ég ; ^ .XcHt n.Baad ' - : ' •,./ .
"™ ™ '~~' " L . ;- •'--t-~ — r - I L l"- L - -- ^ -•_..-_—,—*i...-._.j-«i^«*riii, „ ."̂ i ̂ lyf yf/ , - --^-.--*••«•»*****—-—^- • • • - • . .

Dopr de er/orm'e''buitenlandse 'correspössteatie, . die .wij..ontvangen, is-hét no«'
dig gGWordöh'esn aparte, buitenlandse; medewerker in de Redactie te benoemen?
daar hat redactie-secretariaat anders overbelast worfit/; . . - •-
Wie vcor dit werk interesse heeft, go^-dvin de buitenlandse talen kan-cor-
responderen en hét streven van dit orgaan kan onderschrijven, gelieve fcich
met ons in verbinding te stellen. Allé werkzaamheden dienen "pro domo" (dit;
i s : belangölpp^) t e worden uitgevoer-É.' ; . . . - . • . " • • • '

^or Gododi.enst e n Rellgié • l; • - . - . •
lïerman den Hartog

'De reden waarom ik dit keer over "ifbdèdienst-ert Religie!t wil schrijven,
is, omdat ik me'-steeds weer Verbaas over de hopenloze bégripöverwa^r-iiig clie
ten aanzien van'deze twee b-slangrijké-onder-werpen bestaro.!., .Dat daz.-j bcgrips
verwarring diverse oorzaken heeft»- moge. ik ïï in .het vervolg van dit artikel
aantonen. „ '.. . • ; ' " ' • ' • •

De godistieche prie-stèrkasten zijiS-er beimot of .onbewust op uit om- 'da. •'.
religie mot hun .godsdienst ,tö vereenzelvigen. Daarmede'trachten zij .hi:n d-i
matiscïie ideeën beter te fünderen. 2ij:;;weten zelf wel dat de godsdienst een~
religiauaé oorspron.g heeft» doch dat' .de godsdienst een primitieve en ve-i^_
starde vo.rm van religie is - die". ©.T-. Kaa3.3 ZQ nu is .— niets -meer mét d^ -.vof1'»
kelijke religie te maken heeft "e-a";4ue'̂ eli.01öii&e onz.in is. Want/'ds vè>aaii'L-

p.oeclköpe voorstelling", l s '.geworden van'het 'werrkelijke levenörefaclsöl. Het heet'
c;an dat men 'het voor de massaVbevattall jk .heeft- gemaaM";;Uöór';kiridérli jke, ""-
primitieve voorstellingen, .doch aan "de*,;,werkelijke, religieuks'"'



bondenlieid -dé; eerbied voor het leven '••* komt 'men niet. méértoe, want Chris-
tenen,1 Hindoeïsten, Mohammedanen, Boeddhisten, Brahmanen', 'én noem nog maar
meer volgelingen op van andere godsdiensten, allen''moorden, er in oorlogen
even^hard op los als de andere a-sociale elementen, dié hét hun "plicht"
vinden in naam van een fictie (het "-vaderland,, de mensheid,de vrijheid en
wat voor schone woorden nog niet meer), een ander het leven te "benemen.

Veel progressief gerichte mensen - waaronder zeer veel socialisten en
communisten - zijn geneigd om godsdienst- met religie te vereenzelvigen omdat
33.-door hun materieele gerichtheid het,wezen cler religie niet kennen,daar ze
°P de strijd en niet op de^ beainniDg em;vde_ jgtri j d gericht zijn. Ze zijn daar-
door veelal te beperkt irTTiun orfinteringsvermogen om zich een werkelijk
beeld te kunnen vormen van de wezenlijke religie,daar ze ook nooit anders
gehoord hebben dan dat religie - godsdienst zou zijn. Waarmee ze de pastoors
en de predikanten heerlijk in hun kaart spelen, zonder het.zelf te weten.

De begripsverwarring van godsdienst en religie is al tamelijk oud en
dateert uit de voorchristelijke tijd van de.Grieken, die de religie uitjhaar*
sociaal-ethische sfeer haalden en haat in'die der godsdienst betrokken,waar«-
door men religie met godsdienst vereenzelvigd heeft.Dit noemt men het cioe-
roniaanse dogma. ( Cicero was een romeins wijsgoes^ dio van 106 -43 geleefd
•heeft).. ' .

In dit verband zij nog opgemerkt dat de begripsverwarring in Nederland"
thans is- teniet gedaan door het verdienstelijke werk van Dr Hertri Conradi,
die de begrippen religie en godsdienst in deze tijd zuiver heeft gesteld,
Óver enige 'tijd zullen wij wel laeer van hem horen,daar hij thans met een
uitgebreide studie bezig is.

Kent U het mooie beeld "Le Penseur!' van-Auguste Rodin, de bekende fï-anse
beeldhouwer (184-0 - \L917).Daar ziet TT;dan de mens, die tot bewustzijn geko-
men, ziel» ging afvragen waarvan: hij Iwfffi en wat het dosil van zijn bestaan
kon zijn. Deze mens stond voor een as|ê€aanjagend geheim. Hij korTzij:q: sf~
komst en zijn doel niet verklaren .gn^enste dietoch, scals 'de godistiachea •
mens die wenst. Doch hij kwam er evenmin uit als de godistische mens»die
alles op god terugwijst --de grcte' on&ekende -, doch hij realiseert zich'.
niet dat hij daarmede alleen maar het. probleem verschuift en niet oplost.
Want die g-od moest toch ook ergens .vaud aan komen. Toch ai ju- er in de loop
der tijden wel enige diepzinnige uitafraken op dit gebied te vinden bij
vroegere wijsgeren. Het is maar goedJiat men die uitspraken toen niet be-
greep, anders hadden ai j ze niet ovemeefd. .

Pi at o bijv. zei : alias in de wereld is uiting van het menselijke voor-^
stellingsvermogen. Meister Eckehart(?) zei : God is buiten onae geest on-
denkbaar. Augustinus (naast Maria Magidalenaj de grote zondaar in de katho-
lieke kerk, die heilig verklaard is) zei : dat hij God dankte dat hij door
(Sod en God door hem geschapen was (,'.)-*{"Belijdenissen").. • ' •

Een van de mensen, die niet veel ophad met dit genre vorsers, was Luther,
De si de rius Erasmus werd door hem de grootste godloochenaar genoemd,ondat. de-
ze i&vSfg^Bn'- nocS.-de dogmatiek van Homei -noch die van Luther op prijs stel-
de en^eln gevaar vond voor het vrije/denken. Het optreden van Luther tegen
ïïrasmus is dan ook werkelijk boers te noemen.

/ . —r-* , '

- 'De mens, die over zijn bestaan ging1 nadenken kwam eerst tot natuuraan-
bidding 9later tot "dieraanbidding(het • 'animisme),waarbij het dier als heilig
werd beschouwd, en dus geen leed gedaan mocht worden, of waarbij het dier-
genuttigd werd en men .veronderstelde- -dat d-e .kracht van het dier pp de per-
soon of de stam o verging. Die rensymböliek had in die dagen dezelfde beteke-
nis als in onze tijd he£igenpreü.t'jes; in de Roomse kerk.

Na het animisme kwam het .veelgodendom, waarbij de goden menselijke vormer:
gingen aannemen. We zien dit vooral -in;>de-'Griekse god.ertdienst.Dez'e was nog
polytheïstisch.Daarna kwam het monotheïsme, het eengodandom, waarbij men

schepper en opperheer veronderstelt.



IEL het boekje "Be -Overwinning van het Geweld door Nieuwe. Religie", hét
laatste werkje van Jo de'Haas, de-'."beleende en sympathieke anti-militarist die
in 19-4-5 "bij Appelscha is gefusilleerd (uitgave VSV Emmer .Compascum), onder-
scheidt deze d^cie fasen, 'd:Le de mens: moe t doormaken :
Ie. De primitieve natuurperiode ; 2e'/. De Cultuurperiode ; Je. De creatieve
(scheppende) periode.. "Volgens astrologische kringen gaat deze derde periode
in'1953'. ie. en zitten we nu in een overgangsfase. Deze laatste opmerking 's al
historisch nog "bewezen moeten worden,, zodat we haar alleen voor kennis'geying
kunnen aannemen* tenzij men zich op •de-'iast-rologie wil verlaten.'

De mens komt dus van primitieve voorstellingen,die hij als 'ki;nd heeft, '
tot rijpheid en "beseft dat hij tegenover een werkelijk levensmysterie staat.,
waarvan hij. de oorsprong niet kan .verklaren.Het Leven zélf kan hij dus niet
verklaren.' De religieuse mens gaat het daar ook niet om. De religieus© mans
staat ootmoedig tegenover het leven. Hij staat er met blijdschap e'n bewon-
dering, respect en eerbied tegenover, doch in ootmoed die geen "deemoed i's.
Het is geen'vertwijfeling of onderwerping, doch hij voelt sifch !yörbondë;i" m*f,
alles wat leeft, want religie = roligare => verbinden. .Het lieven' is heir"heilig
Heiliger "dan. alle menselijke wetten.Daarom is de consequente religiewse •
mejis :'dienstweigeraar, anti-vivisectionnist, vegetariër, dl6renvri^hd,(zo4
ais'bijv. G.BfShmw dat was., • . '.; • . - • - . ' , ' ' • . . . ". ' . ' . ' ' " ' . * .

Volgens Jo de Haas was dé primitieve mens onbewust religieus, want hij7'
beleefde onbewust ds eenheid van het Sijn. Totm Tcuam~hij in de cultuurperio-
de „ waarin het_ik en het verstaad vooropstond. Daarna komt hij in het crea-
tieve stadium, waarin de mens bex*/ust religieus 2;al zijn,Dat wil zeggen i
waarin hij bewust de eenheid vajrUêT; Leven zal beleven. Jo de Haas haalt
dan de woorden aan van de arbeiderfilceoof O'oaef Dietzgen,(3ie zei : "De önt-.
wikkeling van de godsdienst is gelegen in haar volslagen opheffing".

De. .religieus^- mens is'geendogmatische atheïst» zoals bijv. de 'vrijdenkers-•
van De Dageraad dat zijn, die echter ge:onvrijdenkers zijn omdat zij nog-T
steeds met 'god in hun maag . zitten. en;';.er een'.dogma van gemaakt hebben dat Edj
niet bestaat. Ze bewijaen daarmede 1̂̂  boven het standpunt van de godisti-
sche mëno uit te zijn. " " ' . - • " "»--'^'a ••- - . • . ; .: ^

D<5 religièuse mens is godawi jger. °|fiêt 'dat het probleem :. god hem onver»-
schillig'zoü ïatsn, doch hij heeft er^geen Behoefte aan om er sich druk /over
te maken en wenst zich.meer met het werkelijke Leven besig te houden. :/ ' • •

We onderschei'den dus.drie groepen pensen : de god«weters(of godü.steeii).,de .
godloochenaars,. die even dogmatisch z|jn als de godisten en de godzw^jgers. -.
De religieuse mens is van mening dat |iet levensraadsel - het grote
niet opgelost Is met-het wel of üiet feanvaarden van e/en god. He t mysterie des
werkelijkheid blijf t, zo als zij Is9 ' a»esig.Daar komen de godisten en de _ , _

worm in het slijk der .aarde", neen, maèir als een mens, die weet cie,t het.god-
delijke en.het duivel'se. in hem is.: Of^z-oals ik dat populair wel ee'^s ?-egt "s .
in ons huist de hoer.en.de heilige. Waarmede ik nog. niet wil-zeggen dat .alle.":...'
hoeren erg slecht zouden zijn, want de me es t en vragen om veel liefde en '
er gsen raad mee^ zodat ze er een geleide economie van inafcsr., De bybelöe

mens is^ zegt : werpt, all^ die rommel-weg, want het houdt U af van de w-srkö-
lijkheïdVPlaats geen 'middelaars. tussen ÏÏ en..de werkelijkheid. Verliest IJ

„ _ -religieusc _
een bovenaardse-macht te dienen -* in dé figuur van ;éea oude.: man met een'baarc
(de oervader, zo als Maria de oermoed,erfiguur is),hot gaat'hém .om de levende.-;
mons. : . , . . • - ' . • • • - . . • ' • . ' " ' " • - ' . - ' . ' , . - : :



d) Hóe;.' én 'óp. Welke leeftijd ben rje tot je overtuiging (sub a,b en c) ge-
.komen ?: ' • • ' ' ' • • ' - • . . • • . - . ,

10., a). Heb je interesse voor • .'psychologie-' f?,: - . . .. ' / : . ;

'b) Geloof .je dat psychologie problemen kan oplossen ?: • • ',
11. Hoo sta'js tegenover •• . ' •• ' ••• ' • '• .

a) Roken : b) Dansen : '' " c) Make-up :
d)' "Veelvuldige uithuizigheid : . • • - - . : . , . . .
e) -Hoe -dikwijls' ga je' naar de bioscoop ?:
f) Welk soort films zie je het liefst,:?:- ' . ' . -

12. a) Hoe besteed je je vacanties ?i "
b) Indien je wel eens naar het buitenland g.aat of zou. willen., gasn, tot

welk land voel je je dan hst meest aangetrokken, en waarom ?:.
IJ. Voor welke lectuur en musiek heb je 'belangstelling ?z
14e Vlat zijn je overige liefhebberijen-;? i.
15. Is er een duidelijk verschil tussen je beven neergeschreven levensopvat-

ting en die van-
a) je ouders ?: :

b) Je broers en zusters ?: , '; -
' , • • ' • . :J~ JU -.-^J - . - . ^ . •• . .

16» Heb- je -op-^ of '• aanmerkingen over .VoVesfetaande vragen ? - * : • - , . ••-,' • ' ' . , • • .
• 17. Zou j-e willen medewerken .aan varder^ . onderzoekingen over problemen van

hedendaagse jong oren.?: , ' r, .. ' '.-• j,.'-- • • . - .
18. Datum': . . '--. • 'i ~ •-•• .Handtekening,'^)

lantekenruimtê voor de deelnemer/ster.



Open brief aan allen die "belang stellen in het kankervraagstuk en de volks*
gezondheid; ,.',-, . \ ' . ' . " ' • • • - ,; ;

\ : '
\ \
\" . . ' ' ' " 3 • - :

(Moge de pers- «o veel als mogelijk ia haar aandachtvaan deze brief schenken)

- oOo "' ' • • • • • " ; ;. ' : • ' . " ; '

Op een -congres voor kankerbestrioding, gehouden, in Parijs in- de zomer"
van 1950, bewezeü Amerikaanse geleerden, aan -de haird va4 .Statistieken, dat.^ ,
net roken kanker 'veroorzaakt. Volgens "Thé British Medical Journal" zijn
Dr Richard Dpll en Prof, A. Bradfórd van the Mèdical Research tot de overtui~.
ging gekomeif" dat kanker en. roken. nauw. met elkaar in verband staan;
De meoiche medewerker van een groot dagblad -te Amsterdam gaf onlangs een bs--
langri jke uiteenzetting' over 'de tabakskwe.stie eü'kwam tot de zelfde conclu-
sie. , -• - " ' . ' - - "• . . ' ] . v .

Nu wordt het. dan : toch- wel tijd dat de bevoegde instanties meer aandacht
aan bovengenoemde feiten gaan schenken. Hoog nodig mag het geacht worden-., om ••.. .
de misleidende advertenties, tot roken verlokkend, te verbieden,

Dopt pers en radio die.nt het .'publiek voorgelicht te ijürorösn. De kosten
hier-ass 'verbonden zullen 'ruimschoots --Vergoed worden dooi? de 6®ri&gere uit«-
gaven aan kanker en.tb.c~bestrijdri.ns. . . ' •

Vrouwen ontwaakt J Hier li,gt een taak yoo.x» U .' Gij z|.jt hoofdzakelijk
verantwoordelijk voor de geaondheid van het kleine kindj Vele moeders hel-
pen hun kinderen met'&en sigaret in de mond en laten t|)e dat het kind in
een met rook bezwangerd vertrek verblijf t. tot grote schade voor 'zirjn^ ge-
zondheid. ' . ' • " . . , ' ' ',•:" "

Artsen,, zuigelingenzorg en zeer zeket vrouwenverenigingen kunnen hier
dóór voorlichting' te geven veel nuttig werk doen. Het w^re gewenst, 'dat er
verplichte voo-rliöhting a ou komen op do scholen, en dat het onderwijzend per-
soneel het goed© '''voorbeeld g-af . Nu gebeurt het wel dat grotere jongens eera
sigaret"- van de onderwijzer • aangfeboö0altrk^i j gen.. Dankbaar: wordt deze dan op-
P* É^ 3? O O let • , . , • .

ila leerlingen ingelicht-'; zijn oveipcfe' schadelijke gevolgen ven het roken,
weten zfi j. -tenminste waar ze aan toe -zijn als ze later toch willen roken Ve-
len echter zullen dankbaar pijn" yo.o r 'hetgeen hen bijtijds is me do gedeeld. '~~

Algemeen is men er tegenfOorêLig wel Van overtuigd dat alcoholgebruik niel;
.goed is» Over het roken hoo^t men bi|aa niets en toch l|an /men , dit kwaad nog
erger zien. dan de alcohol. |mmérs met dronkenschap verroest de -"drinlts.?.. al«
leen(?) zichzülf, maar de roker verpest de lucht en noodzaakt niet-r-okors,
die siephte lucht in. te ' ademen. Zo wlrdt men vergif tig 4 tegen wil en -iank.

-Dé ; weerstand .van het gehele volk wordt verminderd. Qngestraft laat het
lichaam zich -niert steeds schaden. Degeneratie?^ en ziekta zijn het;

'gevolg. , . • . . . . -
Onze- stichting doet een dringend beroep op de overheid. Steun ons in on-

ze strijd J Inlichtingen aan de volgende adressen : • - .
De Anti-Jpabak-Sti'chtingj Laan van "Cattenbroeck te Zeist, Postrekening 302493
Hartetistraat 5^ te Amsterdam-C, j Meloenetraat 136 te 's Gravenhage.

Verantwoordelijk vjoor de i|3fcoud t Be Anti-Tabak-Sticht|ng te Zeist.
=3=c:==3t=t== = ïr ==== = ===: = =aiS=== = ̂ ========~= = === = ==,=== = = === = ==== = = — — ====—===== = = -=:.—

Albert ;iSchweitger ; ' •- '
» De toekomst van onze samenleving hangt in laatste instantie niet af van
dé volmaaktheid van haar organisatie, maar van die harer Ied3n '!a
«De ware mensenliefde offert nooit een menselijk .wezen óp voor het bereiken
van fenig doel ".
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C-COirfrpgramma_ypprde koiK{ri.dg_maaQden. *_* • - - noteer svp even in je agenda «
* ., . • ' •<"

Z at e rdag avond 13 Januari'. te 8 uur

Dinsdagavond 16 Januari te 8 uur

Weekeind 20 *-: 21 Januari1

-Vrljdagavc-hd' 26 .Januari -'té' 8 uur

Weekeind 10 - 11 Februari

Dinsdagavond 20 februari te 8 uur :

^edachtenwisseling over het
Idceï? dié" met constructieve
voor ds dag-kan 'kpmen, ie v, we Ikola. •
Weptoinde' 3. Dit'l s een mooie; gelegen-'
höid om je -mening naar voren .-.te 'brengen,
InJ.eiding over "Atoomphvsica''. Nu'we

, h;et. tijdperk van de atoomenergie ziirlrj
• .lï^egaaii., is het wel 'eens.' -i^fcèröi^sajil:;
t a'veme'mem. wat .dit .zoal. inhoudt'. Zi j,
:dle '-flesê avond,, meemaken,'kunnen daarna

. d^,alne)aeii,' aaii. de excursie .die - naar de
ijjL^asfiek" op de; Ringdijk wc'r"dt
uien., .Wests?.nde 3. . ; . , - , . ,

; p G(3 -weekeind in de ^eugdherberg té
Blèi'i'cuiaVgsleid dooj- do 'Jükó._Ben in-
t.eré^öautö inleiding van de, Heer v, .'d.
Starre .met fllmpxTo;j!|ctie. Aanvaiig week-.

md ' 6; uur.^ostera .'•: Jitt'eii' ' W;,90, Itten
1. 2Q' (incï, overnachting > theo)."

' * " " ' • ' ' ' ' , - : ' • j L. •
A;E0|̂ ger..;̂ oo^ ds ;ï*rö.f:." •
over -^'DeV verandering-

. sociale: positie der jrpu^n. .
:-|i;i,8,ats van 'S'amenkontit .nog niet bekend.
.êeïnte.:resseei''den gelieven, zich bij het
.%QC~secr. '.te •meldenfvoor kaarten. •-
':%getarisch-weekein<i in samenwerking
'jket'-.- de : Jongerengroep -van de- ïJsd;, "Weg,

^bndjWaarachïjnlijk in dé jeu.dghe.rig te
^

en of ''.'»' (mé't?-
economische- en''gezondhsidsmotieven

. ' :g-6.st aaf d ) . Kó' sten : f l . 25 Jit-t e a. . en '
""ill. 50 Itten, ' warme maalt i jd(vfjg, ) in«
^"begrepen. • • ' ' • . • " .
Iedereen wordt verzocht ..aan do maaltijd

- jleel ts nemen, dat '-. verhoogt de g3zelli.ar«=
•.h3-id.,rie CCG heeft uit 'b ö ar kas ' f ' 10. »"

ds maaltijd er bijgelegd? zodat
'fcosberi. voor, jullie' zelf laag isijn. '

weekeind -6 uur. WeeB- 'OR.Jtij-d. .
j'nléiding van Winr J. Simons • ove-r ""De

üyörditi-gsgaschie dönis vaii' het""Bo01r*''
auteur tot lezer"):. West einde. 3i

'
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Ite tweede .leusd Van d& Onafhahkel:tdke. tongeren

Iedere groep heeft zo haar up en downs. Daar inoeten we ̂ egen kunnen; We
Eicg^n wel 'zeggen dat de OJB daarvan niét- gevrijwaard is gebleven. ïïa der
uittocht van de marxistische klassenst rijders uit de OJBj hebben verschtli-
lemiaavan ons hun enthousiasme verloren, • ,

Ja het was niet prettig te constateren dat er mensen in de OJB waren, dié
de groep afhankelijk wilde maken van d© anti-communistenstroming rond het
Atlantische Pact, en anderzijds mensen die de klassenstrijd als fundament
van de OJB wenstaite zien. Beide uitgangspunten zijn voor de . O JB een onmo-
gelijkheid omdat zij dan haar zelfstandigheid zou verliezen, terwijl dé on-
afhankelijkheid zpu zijn uitgescha^^ de genoemde vooropgestelde uit-
gongspunten. De .OJB tö gebaêeerd op ̂ ^.fèögresfiiviteit en maatschappelijk hu-
manisme; onafhankelijk willen denken è& üaahdelen 5 het als jongeren, hét recht
te bezitten op eigen organisatie>-vor5BL 3»os van alle ouderengroeperingen, kerk,
partij en staat. x '>, ' _ ' ' ' " • ' " • • T

Er zijner onder Qüs die veronderetiéltd hadden dat we eeia massa-beweging
souden worden. Vooruit is reeds g^zegSySat: "dit een illusie is. Wie. anders dacht s
haeft een kater gekregen. We hebben:^ötf aan mensen, die hét hiet Eet elkaar
eens zijn. Beter is : een kleine ëtctiwe groep, waarin men van elkaar op aan
kan dan een loszandgroepe ringj die dóór» anderen als visvijver gebruikt wöpdl;. .

We willen geen intellectuele studiê%- Óf discussiegroep zijn, doch haait ~dè
bezinning de daad stellen als cphsè<5.uep.tie .van onze maatschappelijk htunani s*
me. Als zodanig hebben we zin van bestÉan. We hebben geleerd dat bij' dé meeste
mensen de lastgevoelehs primair zijn( l), a. ook gezelligheidsbevredigingfhet
zoeken naar een geliefde, e. d.). Aan hfb offer, dwz werken voor de genteen*
schap of een groep, koöén zij niet t o^j omdat dit buiten hun ik : ligt en. voor
hen onlust betekent. Ge lijk arbeiden ;p§Lust kan " betekenen, "

Daarnaast is de hui dige-tijdsstemia|p.g. zodanig dat we niet op een grote. be-
weging behoeven te rekenen. De" mensen Boeken geborgenheid - of te. wel stroo-
halmentwaardoor zij zich aan illusiöit&aire ideeën wénsen vast te klampen »
die wij hen niet willen en kunnen bieden. - ..' •

Er is geen bezwaar tegen dat we een kleine groep zijn, als
Ie, Iedereen weet waarom het gaat 5 20. Iedereen actief 'is in de groep
Je* Iedereen zijn verplichtingen(bofc financieel) nakomt, want ons werk eist

veel geld. , . ' " : : / • . - • • - . - " . .
Pas dan kan men zeggen dat de' lijn- van de ÖJB niét. door., entgisn; » maar door
allen wordt uitge.maakt, .. , ' " • -
Wglnu ï Vrijdagavond 22 December te 8 uur zijn we bijeen in de -Sarphatistr.
115 I omdat mét .elkaar te bespreken; Één voorbespreking van de bestuursver-
gadering van 27 December 'a, s. Wó hebben grote plannen voor 1951 »o, a, diverse
grote vrije jeugdconf erenties , gelijk ; we in 1948 en 1.949 gehouden hebben. Maar
daarvoor is nodig : geld en jullie arbeid. Want -we hebben mensen nodig, die
adressen willen :schrijven van de honder"dén; adressen(witnödigingen) ; en geld
om de kosten té bet alen. Stort dus nóg ;he.den je contributie van 195P en zo-
mogelijk van 1951 op d© .'rekening van onze Penningmeester .Henk Kort.

Zijn jullie van mening dat we een taak hebben in onze samenleving 1-- Ja .'



.
fïëTFjes

avond present ben, want „JÖTJI hebben we ook 'nodig. . . . , . ,
' . , ; • ' •'•'''•' • . . • ' " " ' ' • ' • • ; : ' • • • .Herman-denvHartQg.,,'.'

32; December .8 uur , . - , ? ' : " : . •
balangrijfee kexnavond ten huize vanrAnnWmlek, Sarphatistraat 115 I Amster-
dam* Alle leden worden verwacht. We hebben- besloten met de OJB nieuwe acties
te ondernemen, vrije jeugdc-onferenties, e. d. Zorg om 8 uur aanwezig te zijn.

Het is nog niet zeker of we -met ingang van Januari onze kernavonden op
Vrijdagavond kunnen houden. Miek steLde voor Donderdagavond ivm huiselijke'
omstandigheden, po Je .di.t zullen ws Vrijdagavond. 22 Dec.- bespre Iren.

• • • • , - . - . . , . , . ,

OJB Weekeinden en Jonger'encpnf èréntiës " . "" ' ' . . - . • ' -
ia l̂ pl worden nog apart- geconvoceerd,' ivm' de besprekingen die, wij daarover
aan het voeren zi ja. ' . • " . - ' • ' . ' '",;.; :•.
.^iSïs^r^^'^K^e^ss^sïszsKria^^scs^^^rsïrs^Sïs^^ — ̂ :=~ST=^S;^=:

.de NJHC. • ; . • . ' ' '
Deze .kunnen alleen, op kosten der OJB verlengd worden als .de; Pénningmé.e's'ïl'er. -. ".
de 2? 'OJB 'van tevoren zijn goedkeuring daartoe heeft gegeven^onder zijn'-voo'r
afgaando *goedkeuriag zijn die leiderskaarten voor eigen, rekening. • • .• • '

= ~^s — s=c—^^zzs=^ss =—=sèl^'=z=:i=is2ss*=x;ï

'
OORLOG

.Hét ,Antii-miiit;airistisch Actie. Comité,,belegt :een openbare- anti--militai-';'-'
l-ötit&ptte propaganda bijeenkomst óp 2'6 December, '2e . ÉS'ES t dag,' ;r'S middags om"

2-uüiv in 'de Concertzaal van. Belièyue, ,Marnixstraat t e" 'Amsterdam.
Zaalr.open l uur. ̂ Aanv-ang 1.30 uurrKocfcon f 1. « per kaart,
iSprekors : &é -ITabrink •: ï'Heeft persoonlijke dienstweigering waarde ?.n '

- • • .. ' Dr .0". -B, Mei j er. : "Ke.rstjo.is 1950» -
Me-dewerking- yan.r:: hè t -Ensemble voor' Paedagogische Concert eü. Uitgevoerd wordt
de jeugdopera van Mozart. "^astien, et 'Bas ti enne". - ^ ''. " ,

Vrienden, , de tijd dringt. ; &e en enkele daadwerkelijke anti-militairist" ;siag
deze- bijeenkomst missen. Roept alle geestverwanten en sympathisérenden op,
en laat deze bijeenkomst een machtige demonstratie worden van onze ernstige
wil de vrede te dieneru . " ' •
Güoont, dat het ons ernst is.. Maakt propaganda en werkt- met' kaarten in Uw
omgeving. Kaarten verkrijgbaar bij. :
Jur de Huyter, Allard Piersonstfaat 11 I (bij het da Costapleiïi),Aldam-West ;.
Chris Corneiissëny Ambonstraat 18 I.gAmsterdam»Oóst. "
H e t batig saldo v a n deze middag i s voor d e dienstweigeraars. , . ' • • ' . •

INZICHT EN DAAD '.; '- ; _;• = • • . ' . .

Hoeveel kranten wil jij voor de verkoop' .ontvangen ,. . , ? Vorige''maand ^e
£och"fr ik er 45. Pa'b ^s oe-n bewijs -dat iedereen, ze kan verkopen, al^ KIC-.U • :
maar wil. Wiet praten..,-. .'maar doen, w.ar_t"ei; zijn genoeg 'vergacleriidgen wear
J a ze voor 20 et per stuk kwijt kan^Bepaal je" niot tot de theorie 9 om. 'ande-
.r-.:?n het .vuile werk te lateii. opknappen, maa'r weüffe" zélf'actief mee.- ^as dan
heb je recht op zeggingschap. ' . < . . - . > - • • .>• .- , . -
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wijzen*
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KB T GEIOOr . ESH - POIEMEF " ; . : . . ' . . . '. ' : ' " • . ' . ' • ' • ' " ' • ' • .• ' .- " : ;?•"••" ' .'•" V
• . - • : , . : , v . ' , "'... ;" ':'.' Antwoord: aan,-'.. J-.,B».; d;0ór Arjen Vöqriii'kr;-':' --

Zalang -er. mensen zijn j 'die zich .ernstig afvragen*' wat "vrijhei d is* moge
de'Vrijheid in .het geding zijn, maar teloor, gaan kan .'zij'.'niet, Want de -vrij-
heid leeft altijd in de harten van hen, .die de moed' hebben zichael-f levens'*
vragen te' sijelien, en zij ontbreekt p-as volkomen bij hen, 'die niet mees: v^s."-
gen, maar _g3dachtê loos vo o art sukkelen in het gareel van- wat zi-j ^ieh-als é^ri,.
eeu-wige waarheid, Rebben, opgedrongen of laten opdringen. ï[et' is daèrc'm 'goïi-d;
dat. J. S. in\è t.' Hoofdartikel van het Oct-obemummer zichs^lf en andsrén-'-dö'. f
.vraag stelt : "Wat„ is vrijheid ? n , Ben -vraag overigens^ .|le in ons;;;blad.%èi

' 'meer opklinkt» omdat, zij nu eenmaal'de', elementairste vraag is; van
onafhankelijk willen denken. --• • • . . . , - ' : " •; •"'•-' - ' - ' ' ' ~ '

De vraag "wat is vrijheid ?" rijst op en is ;dé. aïle?b~iheerse,nde vraag, in
de gedachten van hen, die" het socratisch inzicht'hebbén, ;dat zij maar 'é'ëfa.
ding^ zeker weten, nml.: dat zij nièt's :'zqker weten. Daarom staat de vraag wat
vrijheid .-is j maar tevens de wil .tot .vrijheid centraal in! het denken {voelen-
en willén"van ieder, die weigert, ui 1.1 e gaan'van-'e en geopenbaarde,,waarheid,
. ;En; mét dit laatste is dan beweerd.^'dat de-.vrijheid geweid aangedaan wordt,

. .zo dr a-men ontkent dat er. maar één algemeen geldende' waarheid issnm3li.:^dat.'"&?
géén algemeen geldende, waarheid ia, .zodra men- de pretentie Reeft <jm, wat "bi.il~
ten ónze gezichtskring ligt uit te beelden en wat ons-verstand-te.' boven gkat
te "omschrijven en dan deze omschrijving een onaantastbare en- eeuwige waar;-";
heid te'noemen. . . . . ' . . ' , - ' " ' • . - . • . • • - • " . . ."'";

,Het is na het f alen-van het rationalisme geen vraag .ter discussie msèr^'p!'
er dingen zijn, die zich niet door het .menselijke -verstand laten beredene'rèr;
Wij erkennen zonder haar te kennen een hogere werkelijkheid, -een mysteries.,;
een transcedentiè, omdat wij dit alles.op .een .onverklaarbare wijze in onir-
zelf ervaren. En wij voelen zonder het te kunnen bevatten, hoe wijzelf-de-ei
uitmaken van die hogere werkelijkheid, van dat mysterie? van die transce-r.-
dentie. 'Bn al kunnen wij het niet. bewijzen, wij' zijn. er'geheel of bijna-Be-
ker van, dat; wig behalve-naar ons. aardse, -biologische, bestaan ook naar-een'
.tr-a4sce.d^n;fc-'b.es-t<a;an» naay een-e.-:dLstent.ie mens zijn.' -. : . r - , . . . - . ' :
"• - • Öéz©;, iaatéte, uitspraken zijn"een vrucht van existentialistisch' 'donkènvc.?
-.als ik ;de benaming'vaA. de .existe'ntïiéfilosoof Karl Jaspers"; mag gebmiket. ~
van wijsgerig geloof * .Doch nigfealleen het .existentialisme, maar alle st:ro-
mingen'in-het moderne., humanissre: kenmerken 'zich door-eenself de. wijsgerig ge-
loof ? door het aanvaarderl van-een raadsel-, -dat zich-niet.,laat: oplossen.Wi.j
s'ijn géwend-te denken• iijj^'aterL .(ti4a-: en' ruimte),, omd.at .w3,j a elf eindig en
tijdél-ij-'fc zijn in ons aai-dse'bestaaa., :• Zolang .wi'j. niet onze ei-gen.existentie

, hebben' doorgrond, zullen w^q oiis,"evenmin- een -juist beeld kunnen vormsn-vcn
de traKiécedente werkelijkheid, waarvan:m.$ een onlosmakelijk de'el aijn.

Dit -weten dwingt ons tot .zpeken.naar1 de oorsprong-en.-zin van 643 öl'geia
• 'bestaan, dwingt ons jbe zoekén...na.ar" onze eigen bèetémmingv Maar wie:-, denkt di^

hij bij dit s o eken naar .de' waaphéid. de.- keu.?e heeft tussen de rëchtk. mac-s"
' " w e g van dogmatiek en religie' .(. Red. V 'zie -;nobt ©nder ••aan)-:;"jBnö.rzij45..g!n/'.lclï

' j"3 ^«k v^ T li\ -̂  ' ^"l1* ,̂ »̂ ^ "P«ï T *̂  <?«,«.-P-! f^i. crv\ f*. «^»r» A. "ï/^ f-t ^ff\ fffa.'" . ••» -5 «-Vin. ' ^7 f*. T r-küK./m. . _.T^*4 ^ j-iii.'.*^ !̂ *j- i-1 i r m*t' "^JSflf u

. ons eigen bestaan.. Daarom-.is" elke catischisms'.eeii'gjco-.ve.-ieugen, elfee/'^ógma-



- • , • • ..-.- - . . -
tiek een bespotting van onze existentie en elke religi§ een "belediging van
ons diepste wezen. ' ., ; . >.;; , ;: ' / '.
ÏJQ charybdis het enige,, Alternatief, iv , /, dé onzekerheid .omtrent . onö 'eigen zijn'
en het totale Zijn, "dat|óns omvat, ons enig gegevens. Is, deze cliary'bdis, waarin
•wij onze weg zoeken naa^,- onze "eigen bes.t;eiiping, is dez^'onaekerneid ''omtrent
oi's eigen "bes-taaie. niet • |en. macht dié -ons alie. vrijheid /ontneemt ?' .. " . , ' • • . '

•Ja ̂ wanneer .deze onzekerheid 'in ons het 'vermoeden zcjju wekken, . dat Het 'Ie-. '
ws. o&. ona bêstöan, 'daar|n zinloos :zqi^den, .zijn,-: Heen, iridien wi j .uit .deze or'.~.:
KfLreTlieid dé • 6é>nclu"sie ' frekken, dat •"gtji.s .̂ door ;haar aanwezigheid, ons beètaaïl
•-ii'i heeften ons -leven' ijfhoud krijgt. Bef ;vri{jhei d ligt. i|iet in het volgen 'van
oe gebaande weg-, niet in het critieklöoè, aanvaarden va4 dogma's, die ;e'en
machtswellusteling in Rome of andere "zieïeherders" netjes yop.r. ons hebben , - • ' .
uitgedacht. De vrijheidseis een geestelijke waarde en geestelijke 'waarden ve '-v-
werkelijken wij iriron^seif, in eigen onafhankeli-jk 'denken^ .inaar eerst dan?
wanneer wij de charybdas van ons bestaan, niet zien -als ' • ie.tö, waaraan nu een-
maal " ni-ftt"' te ontkomen -valt, maar aanvaardt'' als de enige mogelijkheid om. de
ra.ens die in ons is1 ten volle te ontplooien, om te bean|woorden aan onze ei-*
gen existejrtièi.,1 ' - . " '.: • :- . •••'- ; '''"' ' " ' l •' ' . ,

De mate van vrijheid, -die wij bezitten, word.t bepaald door de kracht, van
ons geloof in onze opdracht dolenden te zijn. -Want vrijheid = öjaplage = uit-
gaan van het geloof , in 'een eigen bestenipling' enr z„on'der yal'se leiddraad zoeken •
naar het einde- vag.' de dpblhof om daar ; ds eigen' existentie, te ontmoeten, . '

Vrijheid is het. gelöff der dolenden. ; . ''.' ' ' _ J • ; . . ' :
t' ' - - " • " « . • • i * " ' ' - . . ' i*"- * ' , " • .

Noot van de Eedetctie :: In de volgende uitgave van ons orgaan zal 'onze mede- .
•verker Herman d^ Hartog een artikel sepatfi j ven over 'fRëligi.eien Ex-i-Btentié.'', '.
De Redaetïe1 is -^raiï mën;i:ag dat In bö-vensjteaand artikel 'do begrippen, godsdienst
en religieV.'Ötóo?? |e/l-k:aa^ sijn / gehaald jm.^,. w dat religie met godsdienst ia- ysr~
eenzel-vigd: gewo^cten» Deze bègripsverwaffiSfing 'is -reeds van "zeer oü3e ^oorsprong,
In de voö-rehr-istelijke tijd in. Griekenland 'werd het al . ui t; : de- sociaal-ethi '
sche sfeer gebracht in die van.' de cultus deorum of godsdienst (theolatreia,
godsverering .zeiden de Grieken). De schrijver van het af^ikël "Religie -en
Existentie" legt zich -dus niet .neer bij het zogenaamde/: "ciceroniaase dogma", .
volgens hetwelk krellgi'e hetzelfde als godsdienst zou zi'jn, •• ; • •'

=^===ss== ̂ s===^==== ====;;-=:= =======i===±ês: ======

COMIEB '" •-' , - . ' . . : • ' ' . ; ' ' . . .

Reeds lang iö er een streven naar eenheid én samenwerking in: de anti-mi
liiai rist ische. beweging» En naalmate..ól0..;internatioriale, politieke -situatie
slechter wordt en~ de kansen . van de oorlog stijgen j. wordt dit verlangen g~ro«-
ter. Talrijk zijn :.de uitlatingen, van gee'stverwanten', kameraden, die roepen
om een eensgezinde beweging ;tfè.gen 'de verregaande vei?mililBiris.ering;. •"•

Onlangs organiseerde een gtoepje -;jonge vrienden een goed. bezochte anti-
oorlogsconferent.ie. V<joral daafv bleek, hoe öte-rk' dje.'saittenbundelingegedaohte'
leeft. - • . . > ; . ' • • ' • . - ' . . • . / • . . " • • ' • ' . ' : ; ; - / . ' . • • ' ; . ; " ] ' ' '

Het is dan opk begrijfpeHijk, dat.' enige .'••'tijd .^lëdén.ve'rtëgenwoordigérs"
van diverse ' org^nlsöties in A^st?erdam:bijeen kwamen om de mogelijkheden te
onderzoekenj dié ;zouddn ieidën tot meer activiteit. Gesteund door de weten-'
schap, dat van plle kanten medewerking zou worden, verkregen "ging een 'comité,
aangewezen- door-êS ' Oniufhankeli j ke Jongeren Beweging, De Radicaal Pacifisten
in de Alg.Ned. Vicedes Actie « de Hed.Bond v. Vrije Socialisten en he,t Aatï«0or-
logscómité aan het werk. Dit Amsterdamse comité» dat nog uit betrekkelijk
jonge, onervaren' krachten' bestaat, kan thans op het eerste resultaat terug-
zien. Op Dinsdag, 19 Sept», werd de eerste anti-miliMiis.tische avond dank zij •
de medewerking van' vele geestverwanten, kameraden in eëii uitverkocEtê saai
gehouden. Ook hét resultaat van deze avond sterkt ons in de overtuiging, dat'
we op de ingeslagen weg moeten voortgaan. Wij weten, wat er leeft en wat van
ons verlangd, wordt.



.'. Ons doel is tweeledig. In dé eerste plaats wensen, wij de" steun .voorronze
?j enden." dienstweigeraars .'op te voeren. Ten tweacte willen wi.-i contact'"leggen,
v.'ssea de geestverwanten, kameradfvii'j,-1 opdat de strijd te-gen het militairisme

;jiet meer suGOOS kan worden' gevoerd.-''M'aittenÈ he-fr'C'ömitë; - . . , • • ' - • " . • • • - -
-iiraeniiek Plemp- vanDuivslandV Sarphatl straat 115-I'Msterdam~C, • •',
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op de brcj^voor ds verdraagzaamhe-id | • dooij Herman den-Hart o g
, . ^ , . *" T^™r 7"" l -•"I™ • . - *fc^****^^^™«taiiM*i«» ^ i . v . ._ . . -, - .

• " - " • -j- •- ." / • . . . . . . ; ..: • . . " . . .

, Tijdens de laatste wereldoorlog'had .men wel eensCe^n'kleine hoop dat etr'
.na de' oorlog een blijvende vorm van s^.enwerèing gevon&
tussen alle goedwillende^ van alle •ge*ln'dt.en,/ gebaseerd op, ii.et- ,verlshg0n .om
t e samen het verwoeste ^uropa op, te bouwen. " "

I)eza Epop Is .een., i jdele hc
weinig uit deze laatste verse
genste.llingen ;zijn- in divers . opzicht,.„^pg .groter .gawordön daii' ai'j,,
.al waren. , " . . . , • . : - . ', • _ . , . . . ; • . . - . • ; } / " ' , " - • - ' . , . • ' . • : . ' , " • • ' " ' • • : \' "•".' . , . - ' . " " " . • . • ' . . ' , • " " '^'
•".'. ' B e gxote s/amenwerking bleef' ach^;_^p£r3J .'.omdat men, het 'slécht.s' eens. .waa..; '
in het nega;,bieve,, 'soals -de- •gTOte.rirle^^^JV?het/Bl'3.óh.ts. bpK.ee^ war-eü in,
bet negatieve, terwijl over het poslt'ieye vel<i>. uiteén^ople'nde,, mèü-i]?g;en b©.»- '
srfondoa e n'men elkaar slechts zocht, -zolang-men elkaar'nodi'g'"tiad.s'oin.'dasï'iia'
vvser op eigen -wijae een politiek te""wertm., dïo het veilig, stellen vsn de-
eigen posities inhisl'4» of zoals dat in West-rSuropa heet : Irïeder voor sich
en &od voor ons' 'allen??. - " ' • ' ' '̂  • • . •';•• • yy •- '-- '• .V -"""", • - ' •" .;• - v / ;": ' fr

Dit alles sou het,'^rgste' no^^'^ö^^^
t alit aire stromirig;en Éiet -yeroi
bezitt'en.: dagp:voor een. red^li'jkè^sati
.is»''iDccÏÏ &,t:"bresc?f "fs^nlet" —"--'"^ --'

zien do. totalitaire''ströndügen :niët;?ko-fe6h=':iomdat :dit: Jaet- Qii3,de.-v.ari'jtitin ze.kei.v-
hedën sou.-beteltsnén en wat 'zou.'een gelovig mens 'zijn 'Eender z'ekérïïederi ? Dit;
geldt vóór katholieken^ calvinistëil,, 'marxisten, ~communisten:ea:arel©-an<5ere
soorten socialisten _diq veronderstellen dat hun ,oüyatj:ingen pyer .Eaatscjaap~
pij- en wereldbeschouwing, de'enige'ware' en juiste: is'0 Maar de waarhei/l 'is.

-niet de-slaaf'van een isme, ai j kan slechts' waarlijk.1, leven irL het •*&^$:t./$j5&L---'•
de onafhankelijk .'denkende.'mens.. " "'] '' "' ' "- " :" • ' , ' ; . ;•• ' ." '

Het gevolg" van do gësi-gnaj.eër30 'opvatting over de waarheid ,bij1-tö'^all^

bied, op maatschappij*-bes.chouwelijk gebied: i_s ••liet-,precies éendar»'
,Zo kunnen we -ia de laat'iète' yerschiiikkeli|ke oorlog -zien,, dat: dé *ds-yall^

tëit tussen Rusland en Imë.flka-st.eeds. meer óp de voorgrond:,tluedt^ •v/aafdqor-
• wij 'in een gevaarlijk stadium terechtkomen.?, in welk men zich. niet oiitzie-fe' -

elkaar op dé ergerlijkste wijze' uit" t|:rischakelen waar dat" maoi' mo-gelijk i's,
• ,;.De p3Bifist;en;2i.jn van mening dat -"-er eëa goede 'saiasnwe.rkisg tus.&en..elle "-

volkeren /mogelijk ;moet 'aijn? omd-at dé^mena- een redeli jk sehepsel .h î*. tov-^ija,
:Dat, e r een. grote.. matè-; ;vsaa' ui.t\TlB,seH.ng moet plaatsyinden op allerlei geïïiöd,

Zij zijn van mening dat het Ixvvèn' heilig is', dwz dat me.n
"c-genover moet staan met óotmoea die gaen deemoed is. • •"



Zij -zijn van mening dat geen mens aan één idee ge off eerd mag worden, omdat
de mens dan aan de idee ondergeschikt wordt" gemaakt.' in dit verband wijden dé
pacifisten dus ook da "bewapening van de.'.liand, waarvan men "beweert dat zij eyr.
middel'is. om da-vrede te handhaven. Pacifisten-zijn van menir:g_dat de-bewape-
*i -T 1*1 rv t*\? s\• /J i-i -r-r«n X /3 ,-s y^ /% ̂  V\? j"\^ /-\T i~\. n* TT/-N \̂ "v-w -ï .-! 4- "

moeten
3.at deze

ook recht'van leven hebben en niet. geofT.er<i~mogen worden, ..terwi lla
van welke fictie ook'^, want bij de pacifist en, da 'humanist gaat het om de me'a s
zélve. . .... j - . . " " , ' " " . ' '

De pacifisten wigzen dus ook de huidige bewapening van' da hand, die de

cloen verdienen ep. millioenén aü.deren laten kreperen.
Doch zij begrijpen dat "er mensen si ji^ie er-.anders over anen an z eix

£ij zijn van mening dat die .menson (ineè'S'taL; ". krachtens hun geaardheid) 'het
recht heb "ben om anders te danken, mits"'%&. j het leven en'dè belaugen yaja'eai«'
deren niet schaden. De pacifist, die w-a&rlijk pacifist is9. kaa cus bëgrijpar,
dat e ir-.mensen... zijn die veronderstellen- Apv primitief geweld, 'de vrede t& naï.:-,;L

.haven,,, in dit geval bijv», door Amerika* He t ïs'logisch'dat hij daarbij die me-
ni'ng'moöt respQcfcerQn^ doch-niet kan-'óniierschj^l^-'/en, o • - - • - * •

Ös.ar staat tegenover dat de niet-pacifist de mening van de pacifist ook
moet respecteren,,, al .kan hij haar niet ^nderschrijven of begrijpen, .

.,In dit verband-, is-het dus een teken fran on^érdraagaaamlaei.d als men het
standpunt van de'pacifist verderielijk gaat -..noemen en als men een ieder ÖJ-e
.iiiet V9pr de Pas^ Am&ri.;cana is tot •Gr-ypt^,-:c-Q!ómVinist gaat bestempelen en onaer-=
mijner" vi.ridt • va^-de."Westerse-beschaving|t: ai^sqf het kajacla 'cie beschaving s.ou

ii befcherïifêii,,, terwijl zij haar juist ruïneert. ' •

rubrisk puerelisme reeds het nc dl ge hè,e frt .geschreven. Ï
Hat is ongeps^t een ieder,die nlsts van de Amerïka§n0e voogdij en bewape-

ning moet hebbend-te bestempelen tof cr^pto-cominunistv Het- is in strijd met ".
hot, goede fatsoen*-.-Want ey' is geen uitgesproken wit-awart menirg, wat ds: tv;eö
grote rivalen Eu,sland en Amerika ons wel graag mallen-doen gelóvefi.

In dit verband 'is" de hQiidlng. van het:'K'ederlandee :Ëpiscopaat, bij moSSs rati
. As.rtsbisschop Jan'de tTongV-yan utrecht, t. a. v. dé Alg Ne d. Vrede s Acties in de
ogen van. pacifisten -e4 huróanisteïi even ongepast, omdat hij dé £H7A., "••ij het
dan niet direct^,- dan "épch .indirect, vorwigt in het communistische vaar-ivater'.
t e .zitten. ' . ". r ' ' " ' " : . . • C ". . . .

Het is kwajongensachtig dm een ieder die tegen de Russische- en de

em te noemen met all^ nat, socialistische j -fascistische- en communistische'

verdraagzaamheid en hét .gebrek aan critiscli kenvermogen,
zich n-j.-a"t- "bi-j het Amerikaanse front- laat inschakelen!- -laat zJLch dat
do e n. b 5. j het Russische / ook da ar-is het de vos die de passie predikt en fjsldt"
slechts taétischi pacifisme i» p. v. principieel pacifisme,dat beslotan ligt in.
de .woorden : '.Hier sta ik» ik 'kan niet aridersa • : .; "•.

• Dat het ï?uesische pacifisme.'slecht s .tactisch, is,, bewijzen de feiten,diö uï-f;-
v/ljzen^dat dienstweigeren-in de S.U. als misdadigheid verboden iw9'waarVccr
men geëxecuteerd wordt (zie -'-!¥redaswilir? uitgave Sept, 1950) s terwijl in .de- volks-
"fles.oc±jatisché"«lan.dön de partij«politici,het leger en. ds staatspolitie de
leidring uitmaken. - . . ' - . . • •



X Krachtens zijn geaardheid is de .Europese coinramislö, gelijk de Amerikaan^
gee.n communist, doch. een individualist en materiaïistr, t é£wi j l hem daarnaast
in de meeste gevallen het' fanatisme -en de on^aE^aagzaamheid eigen üjaDaar--
om maakt het werkelijke communisme (d. i. een h^feoni^Ghè" 'Wi.sselwerking, tusi^
sen individu en gemeenschap) ook veel méér kans in. A^iê' dan in Éuropaiaaai? •
de Oosterse ment aliteJLt minder individualistisch én njaterialis^isch van.. :.'.v ..,

.aard is.- . ' '•• ^ - . ,• ,.;'7„ '\ • • • • - ' . . . - . - . * .; ."- " ' " ; ' ' ' "~ ' ' " :a:'~
De pacifisten worden door de bómmüni eten "bestempeld als mensen, die gp"ë§

genoeg zijn om een scjiaapsroi te vervullen, doch clö : 4oiamütiist Ican ni0t~be|*
grijpen wat de pacifist bezielt omdat de pacifist ni^t meet met de strirjcl*
bij>l(van "bijv. de klassestrijd) rondloopt, doch krachtens zijn geaardheid
en inzicht van mening is dat alleen door een beter begrip Voor^ elkaax_we '•
tot een bétere samenleving kunnen koöen. Dat daarbij helaas 'allerlei vóór-'
uitgang 'nog steedg dmv macht sverhoudïagen afgedwongen moeten worden,' ls_ een
factor, die de pacifist gereserveerd doet stemmen; omda.t uit eindelijk, niet7
de machtsverhoudingen (dus hét geweld) bepalend zijn yooïr een betere samenle->.
ving, (zo als "de communisten beweren } i &oöbh dé mens zèïve„ ~ • •-" ;_

TEL dé huidige situatie, waarbij de wereld meer dan ooit in een voort du-^
rende overgangsfase is, ataat dé- pacifist en vrije progressief y ïos_ van al-
le machtsformaties. Eos van kerk, partij en staat. Met het recht -opeisende
om zélf te denken en &è If te handelèia -Volgens zijn eig:0n ge.wet;en. Hij "is
daarom dan ook 'kosmopoliet (we reldburger) en non^confgrmiöt (dwz iemand, die
de moraal naar zijn eigen .geweien ivogj? zich zelf bepaalt). - " * ~~'

In "dit verband moge -ik , . ï ï wijzeji ó;$ dé byzondere \figuur van Cé[stellio,,dle
omstreeks 1550 in naam* der mensheid als een eenzame $n de -woestijn het woord
opnam tegen de f anaticus: Salvi ja, di0 de dood van 40| en de ^gevangenschap
van 1000 bïtrgera op zi'Jn geweten ; ïiee'-f^. ("Castellio c|ni;:ta Galvin^ut^g. l, dé
lange » 19:$6 '['f A * dam) , waarbi j - Galvijn zf$ï tégenst;ander ^^lieF ̂ Ifet :--;op;; ' de :./..
brandstapel J-iet; yerbra^dëp:. ./ -": . . ; - " y ' ;- ; • ; : ; - - . - «^-"v , ; . • ., •

In een zelfde ^ faüatische tijd a^^Hlj leefde, iëvén.^j. ïpSné; : fiet gaat ..
nu niet om ^er^ldbeschouwöïiske,; vei?ori.ders"tellingen, doch oft'-'toaatsohappij-
beschouwelijke constructies, die. aansprak maken op het patent van de waar«=-
heid, waarvoor men te vuur oh te zwaard alle tegenstanders uitroeit en tot
opponent ^bestempelt... . /. ','.. "" • '"; • ' , .

En de vraag die ik thans aan alle" pacifisten en humanisten -wil stellen,'
is deze : wat moeten wij doen ? Berusten in de g'ang van zaken e^alledn 'ons
eigen wereldje beïnvloeden ? -Ons zalig voelen in ons eigen groepje (ook .in
dat van het Humatdstisch Verbond êïi .de Hum. Jongeren Gemeens'chappën) en de
stormen over ons heen laten razen ? _0f moeten wi_j in naam der mensheid
eteeds weer getuigenis afleggen voor; de waarachtige menselijkheid en' samen-
werking zoeken met allé göëd^illendén van' alle gezindten f Wat in dezo don-
kere tijd zo dringend nodig is, opdat we ook onder ogen. durven zien, w^at we
doen. als de nood eens heel erg mooht zijn. .. ' ; u - -..

Pacifisten, humanist'en, grogrefièievèn van allé gezindten "en allen die in
naam" der mensheid getuigenis willen "af leggen voor de waarheid en de vrij-
heid, 'voor de waarachtige menselijkheid,, er ̂ ^ ie -niet veel tijd meer te ver-
liezemBezint U op alle mogelijke samenwerking. BereidfcU .voor 'ook op de "moe I.--
lijkstTe ogenbiikken, die nog kunnen "komen. Doe het in naairrdej? mensheid; -
maar doe het nu, want hot gaat om .de; levende mens. Het is nog niet te laat.

luisteren iis moeilijk, 'Het is niet-:, op zoek. zijn'naar 'de, zwakke punten Jn
het betoog van de ander. Het is niet t klaar staan: voor de aanval, of hei-
melijk zich verheugen 'Op de koutende discussiev Het is stil zijn .en lesg?en
de ander binnen laten toamen, Zo ;te kunnen luisteren - het^is een vereiste, ^
niet alleen voor het ver, staan van een. -gedicht/, Luist,eren is nodig voor hef .
begrijpen van alles wat ^wezenlijk is in dèzf wereld, .
(Uit= i Orgaan Vrije Jongeren Groep litrechti):/ ' • ' '••- .• .• : . . - . . - . . :



NAAKTHEID IN KORT GEDING
. x ' . ' ' j .;. • docr Wim.J;,Simons . . .

Horace lalpole-, een Engels minister-president moet eens gezegd hebben i.
'J Wtien I cast off: my clothes, 'I cast off. my cares '! j .
(Als ik mijn klaren wegwerp, werp Ik .mijn, ^oi-gen weg), . - " ' " " "

Dit 'is mi machten ..let s-, fun.dament;e<s Is '- ypo;̂ . de -internationale Bchakeringen
van- naturisme/ '••-e2ï. nudisme, lis we' net ou^^rljbélverhaal moeten .-geloven .dan"
"begint de- menséli-iike ^ schaamte1 met de 'zpn^val in het paradijs» waar- Adam en-
.Exra de ogëa- geopend werden en zij tot dè^ "-ontdekking .komen dat zij naakt zijn.

Wij kunnen ;de wetenschappelijke waar.;öe::van' deze overlevering geloven of
verwerpen, het raakt de kern van de zaak niet, wat blijft in de., psychologi-
sche achtergrond van de. menselijke s chasimt.e die in nauwe verbinding staat met
het menselijke f alen , ; '.. • ' • . ', ... ,.;'

Zolang de aavde .bestaat en er mensen leven zijn er dichters geweest en .
a.lenërs, die gewezen 'hebbpn op verloren. parajöijsen die, aan de horizon op ver-
overingj. liggen te wachterden iedero nieuwe.- generatie ••scheept 'zich in op'Vjoelc '..'
naar des e paradijzen. Al^ humanitaire- ~.en religieuse -stromir-gen die in

te- wezen: onze samenlêviï|g- beheersen sA|-n- in "beginsel e,ën~ -strijd om e.e&-
Ioren'pa:cadijs1""-waar d© ; mens niet faalt, .waar gerechtigheid. .t?n. lj,efde dé-
tige' steunpilaren -zijne ' ' ' " " ; ' : " ' '• "

'"'Maar'"''de iaén.s-,gtaat_.-z-i"chzelf op ziijxï ondeffzoelrlngstoqh'tén'''.iïi de :weg, Een
gecultf'zve'erd schuldbewus-tzi jn v.gsn. 'één ^euwenoud -f alen Ojoudt ds .r-"~' *•*—•'••-"

. doet

'we' -bewijzen t-e Qye'r,.,ho.0,,hèt-' verstarde 'Calvinisme-'öe'~":: : J • "
n-het''Chrieténdomfi^aancasttB$• hoe, het hierdoor* -het Chi?l:s-

töndom.iëöt;::''S'C:3ai^.le.en .sta-inrde~Weg ..maakte naai- het larid'.'van toekomst^F" "•"-""'
in'wezsn het-.,e,y^ttgelie van.de mens u^t- ^a^areth/^n^evangelie van ber :
is, dat; .è.l'in beginsel door Paulus;-vaa-teF:--avéi'èChts>:-wb'rd'-^géin^e-rpSi"1"""1"

De -ittiBd-aad- 'Van-de^:"pr-aQdestinatie hiold de mens-terug van zijii
het geloof''In,':itet paradijs moest' een ••geloof; blijven, waarvoor i'n ds \
hei d geen'plaats ..is. Typisch wordt zo bi-jv. de. calvim.atische houding
aanzien vëa hét oótlogsprobleem. Jeüus 'leert 'dat wij onze vijanden moeten "*•'"-' • " ' *
lief hebben ..en- dat-he t koninkrijk Gods roeds onder ons is.'.De.- calvini-st -!& 'hét''v
roerend met -hëtV.ëërste "eens? maar gelooft niet in de realiteit van het kö- ' .;.
iiiÈ:krijk"Góds- op dit ogenblik en verschuift-dan' ook-ds 'absolute na.as-tenliëf--' • ':
de naar' het komende Godsrijk (= het paraöijs, zoals'wij dat hierboven noe-Men).-*-"

Men gelooft niet in het paradijs, meai gelooft alleen het geloof iix een '
betere v/ereld' en ;dit geloof voorspelt-ons een radicaal bankroet, van iedere
religieuse- 'en'tüiaanitair«scciale stroming, tenzij "de mens een betere 'wereld
als realiteit 'wil aanvaarden. In dit licht wil ik het naturisme be.zieh'.

(Het nudisme als -een op zich zélf staand iets, laat ik'liévar buiten be-
schouwing').' ' - • • . . - • • ' ' ' . " ' , " , • - . ' . • , : ; '

Ben logisch gevolg, een bewijs voor,het bestaan van.de béter-e, wei-eld is
dat de mens zijn'gecultiveerd schaamtegevoel heeft. afg^-i,e.g.is dat. de mens~yrij

voor zichaelf e n voor anderen. . . , - . . . . , . • . . .
Een beschermende- terughoudendheid is afbraak."'. In hè t •buitenland en odk' ïn

ïfe de r l and zijn er mensen, die -welbewust voor "deze bevrijding gekosen. helfDOïi.
,lk hoef" slechts>.-té 'denken aan'd.e internationaal bekende ;Zwitser Werp.er Sim»'
aermannj, di.e. pok, in ETedsrland in dé lichtvrïeAide:n van "'Zon en ie ven" ••navol—
gers en mèdVs t andere: vond. De publieke ;brpinie 'is. echter- -tegen .d^-'naskth^ad:.,
Be strijds'" dievin ,>Tederl,and gevoerd-i s-'vóór de'zedelijkheid tegon •dè'-.sp'ade.. ' .
va33. d.3 naakthsid'is'zeker ontstellend,'P'é mens' is aan aijn bevi*±3^ó:ng""Voé. ' , - •
Ri'-ü ÏB.'ongetwijfeld_...ee.n_ kwestie van gïxjel.naar.het .verldrsa -paradijs-j' maar" .U
deze groei zal dan OOK absoluut eindigen bij één in alle-.ap;2,ic;!at8n bevrijde-'-/

' " ' ' ' ' " ' ' ' ' ' ' : ' ' " " ' " '



Er zijn bezwaren aan te vo ere n t egen- de 2 e- -vorm van nat uri s-me, maar me'e st-
al zijn ze niet steekhoudend als',%©:.'ze tegen de juiste acht'ö.rgronden"willBn
ruziën.Er aiJIT. bezwaren tegen geflatteerde foto'9 s' van jonge .-vrouwen, in boe^
ken envti'jd'sch'riften.' In do kringen'-'.van naturisten zelf wó.rfi-c • dit ook ge~~' •
voold.; men':mag;'aan dit naturisme:-nooit-een berekenend aesthgki's.eh genoegen •
verbinden,-:''dit doet de zaak geen goe-d> Jammer is dat bij mijn-wsten tot nu.
toe nog nooit een.' degelijk'wetenschappelijk; werk ;over psychologicche-ysocio-- '
logische -*• en. historische gronden van."het naturisme is verschenen, • ' •

• ^-0 lectuur» die 'gepubliceerd^wordtri is over het algemeen oppervlakkig,
e t higffh-tendentieus zonder werkelijk'algemeen, wetenschappelijk inlicht. Toch
wil-'ik. niet- nalaten enkele publicaties'ter nadere oriëntering onder Uw aan^
dacht te brengen : ' ' : ;*. , . ' • : " . ; • - . . :
Wörner Zimmerma3n.ii' ; Somienzauber ; Edilankhauser : Fa^ktheit .vor. Gericht 5
Profrllmkvist ': Durchspnnte Menschen ; W-. Welby : It' s "••only n^tural ; idem s
ïTaked and Unashamed ; idem r The Haked-Truth about Nudism. ••
' ) Zie. de in 19̂ -8 verschenen''.disBertatie van. ps: N. j. A, van Escel "Het Oorloge-
probleem",. '. • . . . . ' V : ' „ : ' _ '^ •":;"' ' -,' ' ' , : '

' ' . . . . . , • . ; • „. . ' ' ' '

Fa 1939

gerd hebben,, .zijn zij als-militaire v .^ÏTgdadigers behandeld en gevangen gez^-t;
of doodgeschoten • . . - , •
(Uit s ir\fredeGwil", uitgave van de tewerkgestelde gewetensbezwaarden., tegen

de.'militaire dienst, SeptemberEl95G) ;• • . • ' - . ' . . -:..- • : •„
' • ' !;'

litairisme en' de- oorlog3voorberêidinê= te: kennen geven, is thans la...het, land
verspreidi De oplaag die we konden uifigeven was, gezien onze' beperkte geld-
middelen, niet van dien aard 9 dat we 'van een. massa--verspreiding '(runnen spre-
ken. Toch kon heden reeds een tweede-.oplaag worden veraohde-E,.

Juist in: deze tijd, nu alles wijst, op een ver-mi litaüri se^irg" van 'de massa,,
is het nodig, dat allen, die tégen .dit geweldadig optreden zijn, 'hun etem .
verheffen tegen elke geweldsdaad, hebbén we tot taak, dat hieraan in s^eer
brede kring aandacht -wordt, geschonken... Dit is mogelijk als.tot een werkelij-
ke massa^verspreiding kan worden overgegaan. , , , : . . • . . , / ' .,r .

Ona comité doet een d3?ingend'berofep. op allen,'die met ons; van'mening Kiip.
dat stalling genomen dient te worden.;* tegen hst militaire strex^erijZowol van •
rechts als van links, dus tegen elk militairisme .' . •• ,'; •• - ; ;":••• Y ,

Het is niet voldoende""aTs men "z"ëgï""~:ër!":Eegen te zijn", dit krijgt eé'rat
dan waarde als-men met de daad. toont "dit ook te willen. Financiële steun is
dringend nodig. Inlichtingen'worden verstrekt door het secretariaat : .
Pathmosstraat 47 --Enschedé , terwijl'ge.ldsn in dank worden .aanvaard op gi-
ro 4-34215 "t.n.v. J.Velders, Keiaersgrcicht 755 - Amsterdam ' - • , • • • • • ' « ' ••

Met de Kerstmis naar Duitsland. • •: •

.-bij
Bochum wïrdt ondergebracht, - tërwijl"''Vredocor voor een „collectief visum
Nadere inlichtingen omtrent deze reié aan genoemd adres..PoataegaL voor

bijsluitë'n.: / . ' . - ' • ' ' . ' ' -'•
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De B'edact-ie is van mening dat er een nauwe band moet zijn tussen de lezers
en haar, zodat de Redactie ken Weten voor welke onderwerpen msn de meeste' in-

on worden--- in het Octobernumcier'» liet ïfo^embeimünmer en het •'
van ons orgaan, • • ; ' ,w',.'V . • : • • • • . , ..

Het, zal daarbid misschien "wel nodig zijn dat;'U de artikelen even nog eena
doorneemt alvorens U een bordeel Öaaröver op papier neerschrijft-, •Térwi.jl m;}
'J "bovendien verzoeken mild te zijn in Uw. beoordeling-, dat vooral/-van--belang
Ia in .geval~ÏÏ het niet eens bent met" het standpunt van de schrijver van een
"bepaald-artikel. , . ' • • - • • • • • ' ' ' ; . ' • ' ' ' . - . . - • •

Dé Redactie heeft gemeend dat men het beste de artikelen kan. kenmerken,
rssp. met een + als instemming er toe de betuigd wordt '5.'met oen ~ als er gaen •
Instemming mee betuigd wordt;, Dae.r-"bij'T:m^rkt sij nog op, dat- ai,j hei; van gro-
te waarcis acht als zij daarbij tevens ,d^motivering van Uw insve^iaing:"bf .aï1-'"
keuring mag ontvangen.- ""- ' '"'" ':"~' ""•*"'• ' " . . . . • - - •

iii2Eirling dor engoete moet voor. 25'^o^ein.bor geschieden. Zij
oon gesloten couvert. gericht- te zijn' 'aan- het rodactie-sècx-etariaat 'Van' In--.
zicht en Daad, van Högeïidorps^raat. 165 IÏI Amsterdaau..: , . " " . • • "

Voor de g o e-de orde laten wij hierbij nog een voorbeeld volgenshoe de er.-
quête plaatsvindt : _ _ , .

Artikelen V.' : ' • '. '^' '' ' ' Waarderine - . . . . . . . . -..
l J-.TÏMjr» I I • I l l l l _ . L P I _ -|_.1.TI.». • / • ' - ***W <*+-*•* """ ""• ••''

Uitgave 23"Qctó"|>ër 1950 ; ^ ; ; +' ; • « •"• ' • ' - " - . ' - . ' ' ' [ ' •
-_• ' ' l " • - . . . . . - • • - - - . '

W a t i s vrijheid'?-' ' - - • * • - . . • - . • ' . . - ' . " ' • . / ' ; .
De roeping van de literatuur ' • ''"'"'• ' ; ,
I n Blemo.riam.Han/ v a n Meegaven . ' • . - - . • • ,
Hamlet in Die ver . • - . . . . . , . , ' • • . . .
Losse mededelingen • '•, . •• < ; '.' .

Het Geloof der Dolenden
ïn. de Geest van Erasmus
Naaktheid in Kort Geding
Losse mededelingen
Uitgave 23__DeceiEbar 1930

enz. enz.
ila U dsze krant wil s^ar^Èij» schrijft U dan de z e enquête op één gèlin.ve!"- °
oapier. Mogen wij U bij de|e ook nog eens wijden: op ons Psratonds, want wij
Lobben dringand- Uw milde steun nodig. Steurèons' vrienden2 w£mt de • vrije pers

>-ft het zwaar. Laat .ons niét alleen S&SÈSIL. Met vriendschappeli jks groeten,
' ' De Redactie van I.en D.



Er zijn "bezwaren aan te voeren tegen-. deze- -vorm van -naturisme, maar meest-
al zijn Z3 niet steekhoudend als jW© v ze tegen de juiste achtë.rgro uden "willen
fiezien. Er zijn' bezwaren tegen geflatteerde foto's' van jonge 'Vr'ciiwen in 15oe^
ken en.' tijdschriften,1 In. do kringen' -.yan naturlet-en zelf wórcvb{dit ook- ge-"' •
vocld.; men. .mag; 'aan dit naturisme -nooit een berekenend aestnetis.cn genoegen -
verbinden,1:'" dit doet de zaak geen goe.d> Jammer is dat bij mijn.- weten, tot nu.
toe nog nooit een' degelijk • wetenschappelijk: werk :over psychQj.ogiccne-ySocio-
logische -» en. Mst.orl.sche gronden vari> het naturisme is verschenen, "•'. ' , ,

^V lectuur» die gepubliceerd; wordt- is ox^er het algemeen 'o.ppe'ï-x-lakkig,
ethise%~tende:n.tieus zonder werkelijk algemeen wetenschappelijk inlicht. Tóch
wil-' ik niét nalaten enkele publicaties''' t er nadere oriëntering, onder Uw aan*
dacht t e brengen : ' • " ; , / • . . . A ; "" . ; - • - . - _
Wèrner Zimmjermann ; Sonnenzauber ; EdïFankhauser : Na$ kthei t .ver. Gericht 5
Prof«.-filmfcvlst •: Durchsonnte Meïischen ; W. Welby t It's'only na~tural ; ,idem i
Naked and Uhashamed ; idem :• The Naked -Truth about Mudism. . •
') Zie de'in 194-8 verschenen- diesertatle van Ps N. J. A,van Eyöl' "Het Oorlogs-
probleem''^ ' . . • , . . ' ; . '"''.. ': ' ... *'":"' " ': ' " ' ' ' • •' ' " ' ' ; • : '

Ha. 1939 ' •• - :' "V>' ' '• • ' - ' - ; ' ï - : > •*:'. ' . .: . . / , ' . ; .: . . ,. -'. .
Da Algemene Dien.stpliQ'ht van 1939 bevatte dus geen bepalingen bet-ref fende
dienstweigering.' Als er sinds dat ag&qklik .mensen de militaire, dienst gewei-
gerd hebban,, .zijn zij als militaire•:.ijingdadigers behandeld en. gevangen gez^-t
of doodgeschoten • , ' ' >, ' •
(Uit : Ttfredeswil", uitgave van de tewerkgestelde gewetensbezwaarden tegen r

de, militaire dienst, September r 1950) .,- > , - . : , . ; , ; .v, . . . ; . . ' , ' .

Oproep.'tQ-tLonp.dewerking inzake .:ds OpeiijBrief . - , • ..' '•.''"•^'•^''j--•'•-'. ' - • - • -
.^-JRéto^MMaKj-^fciiaiii^i^ «ili-iè.p ay''i.iiitfc.» ÉhuMM.i^f !•• n in A^p iW.p»».i ^mmmf f»Mm*tmif^jnmM tmifr-tinü-1\ \i i±+m****** . ' . :--, / '•,.••;. -;• '• - . f £ > ' -"f - . - -..'-

De "Open Brief" waarin 4.34. maorien.erj, vrouwen.hun standpuiiïi/iiïzake, het mi-
litairisme en de- oorlogsvoorbereiding-te: kennen geven, is tiaatis ia het. land
vor&pi'eidi De oplaag die we kón-den uitgeven was, gezien onze'beperkte geld-
mi ddalen,; niet van dien aard, dat we'van een, massa-vérspreiding kunnen spre-
ken. Toch kon heden reeds een tweede -oplaag worden verzonden^

Juist in: deze tijd, nu alles wijste op een ver-mi Iita^is.e3*irg" van dé .massa,,
is hot nodig, dat allen, die tegen .dit geweldadig optreden ai ja, 'hun stern -.
verheffen tegen elke geweldsdaad^ hebben we tot taak, dat hieraan in ?e0r
brede kring aandacht -wordt, geschonken. 'Dit is mogelijk als.tot een werkelij«-
ke massa^verspreiding kan worden overgegaan. . . , v> . . - . . . . / "' • .,-". .

Ona comité doet een dring end'beroep, .op allen, "die met ons-van'mening zliii
dat stelling genomen dient te worden.* tegen hst militaire streven, zowel van
rechts als van links, dus tegen elk militairiame .' . -. . , " : . - ' *••.-,-.,.-.•-, v- .. _ -

Het is niet voldoende""aTÜ men "zëgï " •er*'ïegen te zijn", dit krijgt eerst
dan waarde als-men met de daad. toont'dit ook te willen. Financiële' steun is
dringend nodig» Inlichtingen'worden verstrekt door het secretariaat :
Pa'thmosstraat 47 -Enschedé , terwi.jl ge.ldsn in dank worgen .aanvaard op gi-
ro 424215't.n.v. J«Velders, KeiaerögrcLCht 755 -• Amsterdam - - , - - . .: . . ' , ' . .

Met_.de_gjej?stmjg naar Duitsland.

_u __ _ „ - _ ^ _ - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ... .. _ . . . . . .
te betalen (ad f 22. 5p),da'ar nen-bij; Duitse families :te-':DiissG:tdo.^f;Sseön ,on
Bochum wrdt ondergebracht s tërwijl'Vredocor voor een .collectief visum zorg
Kadere inlichtingen omtrent deze reié, aan genoemd adres ,. Post a e§aL voor ant— ,
woord bijsluitöH.; • -. ' ' . - • " . _ ' " - ' • ' ' . • " ' • . -; ;' ' : • ' • . "



'. , Maandelijks Contactorgaan
. • van de Onafhankelijke Jongeren Beweging ;

Abonnementsprijs f 1. - p;jrsPosts;iro Iiarova 7814-6 Amsterdam
Redactie Pers.dienst : X7-an--Hoge.nd.Orps t raat 163 .III -Amsterdam
Landelijk Secrotariaat'-..SarpJaatistraat 115 I - Amsterdam
Ksmpsecretariaat ': Plantage Muidergracht 37: H-Amsterüam
Pe-nningmeester . ': Henk Kort„Daale. ïheronstr, 25/1 ./ir-:lam

Uitgave 24- Bereichferi'clad - Bijlage"' i'<m ïngiicJxt en Daad NoW^beë ' 1950-

QPGEJET I-.

De kernavond- van Vrijdag 3 .^ovem"beE-:4-^>'"Vérzet 'op Zondagavond.^ November ten
huize van Annemiek, S ar ph at i straat' lig.;;..l" . , . " . . . • ;'t
üp de ae avond 'worden 'de medespolors vèïi het' Manifest • van de Jeu-gd van Wolf-
gang 'Borchert, voor de; repetitie om. %alf 8 verwacht. Repetitie "van half 8
tot half 9*^6. spelen dit stuk op verz®e,k no'g een koer en dan. gaan we een

ieuw stuk instuderen^ mol De P a t - r k r a n t 'van 'fenno Ter Braak„Wi3 rekenen e u w s u n s u e r e n ^ mo e as^-rran van ' n n o e r r a a „ 3 reenen
op i^irlers solidariteit v Na • dTT^ö^voTjIÏ? -^n? een. inleiding ; "Hoe gaan wy de
0>T,B ui "c "breiden ? f t Uitvoerige discussjt;^. leder wc .vdt verwacht. '
Het is nu tijd. dat we met elkaar /beleggen hoe w© de ideeën van; de 0<TB het
"Deate kunnen uitdragen. Activiteit van een ieder is nodig. We ..den Ire n da'ar"b,ij
ook aan het bezoeken van weekeinden van ander e ."groepen, vcoi*al die welke
r; i et in CCC-xrerb and .samenwerken. Er moet ook. ruimschoots met de- -kranb. "In-

Vrijdagavond 10 November : kernavond Barphatistraat 115 I,Van half 8- tot
half 9" laatste repetitie voor de uitvoering va
11 Hov. Na de thee esn inleiding ovsr Amerika.'

De volgende Vrijdagavonden zullen we het "boek bespreken .nMcdeisa Europa 'en'
wat er' van te'verwacht.en is" van Mr Dra A. Borger, ingeleid door Herman den
II art o g. , '
Vrijdagavond 17 November : Algemeen oriënterend overnacht

24 November : De moderne maatschappij,Het wel vaart sproblsemje
l December : De stri jd-om net huwelijk
8 December : De betekenis van het bclajewisme .voor W-sst-Suro

15 December : Ds toekomst der democratie

Nodig vrienden en kennissen uit deze avonden "bij te wonen. Ze zijn se er. In
gelegenh.eid tot gedachtenwisseling. ' •

Actief zijn wil ódk zeggens de bijeenkomsten bijwonen die door of in samen-
werking m e t je 'groep-geschieden ' J . ' . ' . '

Vördars bl.ieenkcmsten
Amsterdam s Dinsdagavond 14 November 8 uur : CGC-contactavoad in Huize West-

e inde. 3 ? «aal 5, waar. Me j Mr M. Stuart komt"
over "Vivisectie als Weroldproble:em;l.Met
den toegelicht*-Kosten 15 et.We begimien, om '8 uu:

' - , ' préci.es,daar „de sprekers uit den Haag koffisn,
Z , 0 » 2, ' :



Dinsdagavond 7 November 8 uur : spreekt'Dr H:-v, d.Upwich in Krasnapolsky
, . voor de Ne d. Vegetariërs Bond over » Begrip'sontwikke-

. ' : . " ling van de menselijke voeding in verband met hét
. Nolfi-diest"--(:cu a, v, het Sanatorium van Dr HoIf i •

. • ' t e Humle Gaarxlén'in Denemarken).

18 " 19' November

2 - 5 December

, Is de COC uitgenodigd te gast te zijn op het week-
eind dat de'Vrije Jongeren Groep Utrecht organiseert.
Het belooft een interessant weekeind te worden over
Frankrijk. We laten hierbij het programma volgen's'
Kwart voor' 6 Zat. : maal tij d (b rood), .7 uur: Inleiding
Drs J. Motshagen over Frankrijks historie, in-"vogel-
vlucht. Zondags kwart over.10 Mevr"Dra Markus-Pools
over geestolljke stromingen in Fr. t hè t Fr,-onderwas,
pn de invloed die het heef t. Vooraf gegaan door, .ïiiigfe
Fr,muziekstukken op de grakofoon, ï uur.- , brood-
maaltijd, eü,;'kwart over 2 inleiding va:a Mevr Dra
Markus^-Poé-Vé. óver het Fr. leven %n Parijs en ia da
Provincïe.Koeten weekeind f 1. 75,thee--t- overnach-
ting int c grijpen. Jeu gcLh-; • i-berg Bla;r-icum.'
Aanmelden .: ontmegaand bij 'de red. secretaris",
Groot Sinterklaasfeest in CCC-verband in JH Kaag
Zorg dal; je^ er bij bent J
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De.Culturele" Contact Commissie mste
:V'; . / • • ; . Secretariaat..:. yan. Hogendü^petraap 165/3..

numner 14 . . - November. 1-950

mma, ̂  yoo r̂  J?overaber,

15 - 19' ITovember

Dinsdagavond 14 November 8 uur : COC-contactavond in Huize.Westeinde 3,saai
/ : • • . ' 5, waar Me j. Mr M..Stuart, Wm Groen , en de H:c

' • • ' •'" • . MasEink sullen komen spreken over "Vivisec-
tie, ais Wereldprobleem",met projectie van.
lichtbeelden. We "beginnen om 8 uur,'daar ge-

- ' • • ' . noemde medewerkers d e r A V S ' s avonds \veor -
naa^'i-ïLsn Haag terug moeten. Koeten c a, 1501,

• - Breng*Vrienden en kennissen nee l
la d&*\ÖCC te gast op het .-weekeind in de jh

. Blaricum "bij...de .Vrije Jongeren Groep Utrecht
Het 'wo'rdt' ee.u. interes sant. weekeind 'over
Frankrijk.Kosten, 'weekeind f 1.75 incl.'tlaec-
en. Qva,rna'cnting. Aaruaelden ommegaand .via '33
groslgs^ecr, "bij; ixet CCC-secretariaat.
Kwart'voor 6 Zat', av. :."broodmaal tijd-; 7 uur :

, Inleiding Drs- J. Mo'bsliagon of er T-r', historie
in 'Vogelvlucht. Zondags kwart voor 10 wat.

• S-r-i nKüSKlok op gramofocnplate.n/'Kwart over 10;
spreekt' Mw Dra Markue-Poels'^ver••gee'stelig^

, . ' . • . . ko -stromingen in'?-r. ; l u u r r broodmaaltij;).-
; " ' ' . • . • - K\vart 'TOor 2 : 'inleiding van'.Mm Pra M^kuf-;.-

. . . Poels over het Er,'leven iü. Parijs'en in 'Ctó
provincie. .

lieak je om het CCC-Sinterklaasfeest dat 2 en 3 December a. s. in Jeugdherbesg
do :'Kaag gehouden' zal worden. ' -- :
W-jekeinden in voorbereiding : 20/21 Januari te Blaricum ;jh(?)yveï>2.o.rgd door

- • . ' ,' Juko. Inleiding over "Bell-ariy,".".
. . 10/11 Februari vegetarisch .7eëkeind,varaorg'a

• ' , door de Vegetarische Jonger-on Cf;:-

.Programma van het weekeind

V:vn.d je het ook prettig als je een buitenlander kan verstaan- ?
Wost je dat de E'speranto-cureueGen voor beginners en ge vorderden'ds ze maand
-.veer bij de Juko begonnen zijn ? Meld je neg oiomegaand aan bij. Juko voor
deelname : Mgellëstraat '69 I A'dam-ÏTcord of P. .v. d. Doesstr. 98 III, A 'dam- We st-

HOS_S£AM ^J-'^.(33-SPVEE DE NJÏÏC
•Dit' is zeer belangrijke- vraag die ik van deze plaats aan jullie allemaal
stel en waarvan ik op de. man af wel eens een eerlijke ;antwoord wil hebben.
Want het is toch, zo, dat je als trekker 'practisch. niet 'je mening naar voren"
i;:an brengen over het werk van.de Jeugdherbergen. Waarbij ik wel mag op^erker.
dat het toch seer zeker van groot' belang is,dat" mön ook eens weet wat de ge-
braikers der Jeugdherbergen zélf'denken van dit werk. •
.<Vllèa?ee,rst het dagblad van Sjoerd Bakker onder ds moker :De Trekker, 'Mijn
r ^ ' ss dat dit blad te weinig dooi? de'trekkers sèlf geschreven wordt .en•• '



dat het dus te veel van boven af wordt gedirigeerd. .Het motief dat het -werk
van de NJBC ,een zekere organisatorische basis: Vereisty-kan-ik-accepteren,.
c-och dat ./neemt "'niét weg dat naar mijn smaak de Invloed van "de trekker zelf J

• n te ."klein i-s~èn 'bewust of. onbewust klein wordt gehouden.-

. . . „._. _ _ T . verrichten. Op dit punt ben ik het dus' beslist.:ni-5t eea--ï
het"organisatorische gedeelte. .
ander pü'it is'echter' dat .de ingeschrevenen bij de NJHC niets.te vertel^

Ion hebbeu's want -dé.Rutena is in mijn ogen een dictatuur mét "een schijnpaip
loment. In dit; verband'i.s het dus een goedheid van de NJHC/die een Stichting
is, dat--se ons.ingeschrevenen, in Jaaar tehuizen toelaat. Zo staan de saken
on rdet'anders. • ' ' ' • . . .
Men sou mét" dit alles nog vrede kunnen hebben, als de trekker zich toch bijv,
op de een of andere wi^ze tot zijn mede-trekkers zou kunnen wenden, o. a.
door-middel v.ah het. blad De Trekker. In het buitenland kan dat wel. In 23'lsY>..
land niet» ook niet per betalende advertentie, want aclver-tentles van cU> C'JC
on de NTB aijn genegeerd, waarbij ik dan mag opmerken dat men wal plaat-a-: .
hééft voor louter commerciële advertenties die een hele pagina beslaan va-i
Carl' Dealg (toujour maandelijks J I>3 duurste zaak voor «Ja trekker in A'dam.)
en van ï>Tieuwmei.jer,e...d. ' . . . . . .
Met'-"andere woorden : men stelt een nauw contact tussen de trekkers niet op

G-Ing' dat eerst.onder het motto dat men die • kleurloze neutraliteit 20:;graag . -
wilde 'handhaven* waarmede men dacht de "confessionelen binnen de muren te
.iióüdenii thans-• -kan en behoeft men aich daarop niet meer te beroepen sinds
katholieken reeds meer* dan 4.0 eigen "jeugdherbergen" hebben en wat die naam"
mag hebben én af&fldé*....»• de .̂ JHC in ëeö. van,:haar laatste uitgaven van de Trek-
ksr de1' Koreaan*© zaak van ,de Verenigde.'Katies door een van haar medewerkers
liet bepleiten* terwijl z.<éi m. i. daarini een .absoluut neutraal standpunt had
moeten, innemen,, en z$.ch .02*' dus buiten "nad moeten houde4-Doch als men op het
punt staat om Marshall-htilp te ontvangeni dan doet men: daar wel wat voor,
nietwaar?, . " " ' . ": '' . ' ' ' : ! - ' : - - " . • • : . " - ' . . . . . . . , ; . '.. ..
Dé ;'öi£>aat van .de;'ITJK3 is l.outer hei?, exploiteren van géugdherb^rgeni; Al$ ;me:n '

c r d i d eziet-me h t winterwek v n d e N J H d k r i t men wél eenDchtêr de gids .beziet- met het winterwe.rk' van. de;NJHC,d^p..krijgt men wél'een
andere indruk, ,nml deze,|at, men de groepen,die gewend' jjpijË' ia- dé -jh- en'fee.:
komen jcohcurrenti.e gaat |andben,.dpör zich op het "derd^ milieu» te werpen^
Ik geloof niet dat dit i '̂ de eerste plaats tot doel he"|ft om; die groepen
uit te schakelen, dan wet om uit louter commercieel do|l, de'jh~en vol te
krijgen en exploiteerbaar te maken. Mocht'het zo zijn dètt dé cttltu-rele' vor«
ming van de trekkers hierop voorop stond,dan is dat een gunstig teken,doch
gaat het om het commerciële doel,dan moet ik het verwerpen,Dit geldt ook; als
het concurrentie ten doei heeft t. a. v. de genoemd© groepen,die- .in,',de,'jli-en
komen. Met dit alles is de NJHC echter van haar oorspronkelijke, öpset afge-
stapt, zodat zij zich nu dus wel' met het "derde milieu" officijeel gaat be-
zighouden. Het zal mij interesseren in hoeverre dit vooraT"bT3""Sê""nog ihg©« "
schreven confessionele gï-oepen in goede aarde zal vallen. -Doch-dit is dan ö.o.
tweede stap die de NJHC-doet ^inzake haar oorspronkelijke opzet.Dé eerste :was
die toen zij de jh tot tehuis van de massajeugd verklaarde ea het oorsprb;ri.k?--.=>
lijke intieme karakter van kleine jh-en vaarwel zegde,om. tot het bouwen en
exploiteren van "grote kasten" over te gaan. Wat m. i. pok wel ten grondslag
zal liggen aan het feit dat het ideaal vercommercieelü. is.
De laatste tijd is een fusie van de Werkgemeenschap JH-en met de HEB tei'spra-
ke gekomen, want de NJHC heeft, één jeugdvereniging nodig om aan Marshall.**
gelden te komen.Wij vo.elen er niets voor onze vrijheid voor gold prijfj te
geven'. Wij willen vriendschap met een ieder, doch zonder enige pressie. laten
de vrije groepen zich aaneensluiten in de CCCS opdat we sterk kunnen-zijn ,J
Laten alle leden trouw de CCC-bij eenkomst en en vjeekeinden bijwoiaen .' Een

Igend maal hoop ik met jullie brieven verder te spreken over de NJHC
Herman den Hartog .
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„Vaders en-Zonen" het belangr;

. ra, -, -,rc, f -„ van' Dostpj^Vski. Bovendien is het een
'volmaik'sfe -rqmansfyan fa |lussiscjhe en van de Wereldliteratuur.

<,Toerge,nfew tóï̂ raetrdeze romaa een beejd van'3e destijds moderne intellect
de reajisli vatj*ï86o.''Tegenover* de conservatieve vaders, formalistische - on

1 kenend^ mensen staan de zonen^wieï^ealisïne'echter nog geen iper1"
vooruitgang en Jrerbetering 'van,, 3e samenleving betekent. '
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Na inzending van deze bon metjC 1.90 aan postzegels, ofJai.contai
aan'Uw boekhandelaar 01" aan de uitgever j^i^;*MHUtptaQïF"^ r*Ms1™»
MET VBRMELDrfrc VAN yw^ 'BOESHANDELAAR wordt. U een exemplaii..,
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'. van Üsnach fl-.- 2.90

uiiguT.wljrej.ci is A.KÓiandf üolst een der grootste-zo -niet-' de
grootste-van de nog- levende Nederland s 3 dichters-. , •'..•
De novelle Déirdre tekent ons het levon; van een vrouw De ir dr e uit
het oudo Ierland ,, dio voorbestomd- 'Is .het noodlot t.o brengon'-over
het. '.l and, da t .ten onder 'gaat in '.s'trijd.. en ̂ ellende V:"; • > • -
Döijc-dre word hior het symbool, voor , de a-ard-gebóndpnhoi:d,.-d:ie Ro'land
Holst zie-t als Gen nogatiö f tVGrkohdG kracht in hê-fc" ïèvon.;;:: '
.Dit._booiond3 werkje van' Rolónd'Höait;brehgt. .in "zijï
:s't,i;ji; on ..comp.QSitie '":.ee.n boodschap',/ ook Uan 'onze wé"r"eia
,.Dc-;smi9.akVöllG, an ̂ ós-tbare^uitvoe-fd^f^van dit: boekje
alle lOf .' '" ~' ' " ' ';-:'".''-! ' J - - ! t. " -." : .",:'' i:'.../'; . •••- N..-. • ' ':. j V ;.„. -i;'^.-"/

R,*'̂.. Roland Holst ; Overpeinzingen., van... ..een. brambnzQoker , • f l . ' 2 . 90

Prof. Roland "Holst, in leven hoogleraar in de aesthetica,de acht-
genoot van-, dr.Hönriette Roland Hölst,geeft in dit' boek je 'een
sele-ctia van impressies, die tot dé' ' hoogtepunten-' van dé moderne
Nederlandse literatuur behoren.'.- • .." , :

Het bundeltje 'werd! ingcloid door .Arthür van 3chendol,dio-: een
v/arm woord, van waardering uitspreekt voor doze 1oramonzooker,die
geen -bramen .van do twijgen plukte.,.maar 'zo ongerept 'lief, "©Mat
een. ,ruimo herinnering of oen1 genaderijke godachto in zijn ogen •
•do schittering had ontstoken waardoorheen ,hij zien 'kon de - -
.waarheid van .vrucht on blad,koni'jn "en vogel-'. -

Boekhandel van Ho t er en - Rokin 44 :- --Amsterdam -/to.1.40066 '•/ "

'Ondergetekende wónst '.te ontvangen:. • • ' • - . •

Dokkor, do wereld hooft g.G.on--wach.tk-amer. f . 3. 50
G. i.'. A. Roland Hoï'fft^Dci'rdro an do-,, zonen van Üsnach f. '2*90 '
ex.,. R.. N,, Rol and Holst -, OvcrpG-inzingon van een. bramGnzoeker". f.

naam: -adros:

Hst vorschuldigde bodrag zal ik contant/ondor rcmbours/ ' '
por giro^^.33847(Gom.giro H. 1030)7.aan U overmaken. ' ' - . " •
U kunt dit biljet' in oen-open enveloppe,'gefrankeerd met 2 et»
aan ons toezonden.. • ' .



Maurits Dekker : De werelcLheef tr_ geen .wsahtkamer fl. 3-50

Maurits Dekker snijdt in deze roman- naar het gelijknamige to-
neelstuk - .een uitermate belangrijk en actueel probleem :aan.
Heeft de wereld,die met vernietiging door de atoomenergie be-
.dreigd wórdt,een wachtkamer? . ' :-
De hoofdfiguur uit deze roman,de jonge chemicus -dr.Thomson is
ervan overtuigd,dat onze wereld inderdaad geen wachtkamer meer
heeft en dat de wereld gedoemd is zichzelf naar de^ ondergang te
voeren, tenzij de mensen' bereid zijn-hun technisch kunnen;.enkel
en alleen in dienst te stellen van het behoud-dor mensen.
Dekker-stelt in zijn boek liet klassieke probleem van goed en;
kwaad op een wijze dat men er niet' aan ontkomen kan.
De grote waarde van deze roman is dan ook zeker gelegen in het
-waarschuwende, woord dat hier aan de lezer .ge'brach't wordt."
lïet boek werd ingeleid door de bekende Amsterdamse •.p-redikant
ds.-J. J.Buskes Jr. •''-'. • ; . • '

t Roland. Holst rDeijrdre ..en de, zonen van' Üsn-ach ,flv 2.90

'••Ongetwijfeld is -a,Roland Holst een der grootste-zo niet- de
gröotste-van de nog levende Nederlandse dichters-. V-' . . .
D.e novelle Deirdre tekent ons hè $ Ie ven', van een vrouw Döirdre uit
het oude Ierland ,,dio voorbestemd'.is .het. noodlot te breng'ojnrover
.het land-,dat ten onder gaat in'.s't;ri.j'd..on .ellende.' - • . '
Deirdre werd hier het symbqQl.vpor.de a-ard-gebónèenheidy,î ;|-e Roland
Holst ziq-t als een negatief Wérkohdo kracht in;hó-t lövönv*;,'
.Dit boeiende werkje van Roland 'Hellet; brengt, .in "ziĵ  ̂ f̂ tp̂ lï̂ G
stijl: qr^ .cpmp.QSitie oon' boodschap,^ppk -aan pazb :we"re-ld ̂ ^t^vandaag,

.TlfV Sftirtfi'tfilrril'l f\a T»rt' n i t.'Trno•T*"-! &# t-^ran H .i- -h--. 'hv-iinlv n a -''VX Wl-i o«a^-- ;

all3 lofv'
dit••book je :

' ' •-

R..-R.»Roland .Holst;Overseinzingen. van„-,3on bramonzocker fl. 2.90

Prof .Roiand Plolst, in leven hoogleraar in de, aesthetica,de echt-
genoot van dr.Henriette Roland Ho_lst,geaft in dit'boekje;,een
selectie van impressies,die tot d"è'hoogtepunten-'van.de mo;derne
Nederlandse literatuur behoren.- ; • ' " , ' ' .
Het bundelt jo'wórd ingeleid door Jïrthür van Schendel,die-- een
v;ar.m woord van waardering uitspreekt Voor deze bramonzoo.kor3die
geen bramen .van do twijgen plukte'. j ma air ze ongerept liet,''«Had-a t
:cen ,iHiime horinnering of oen; genaderijke gedachte in zij'n ogen ,-
-do schittering had ontstoken waarvdoorheen,hij zien kon d© •-
.waarheid van vrucht on blad,konijn.;"en vogel'*.

Boekhandel van Hoteren - Rokin 44.,:- -Amsterdam••--'tol.40066

Ondergetekende won,st .te' ontvangen:,. • - . , - - ^ ' " - '

ex'.* Dekker, de wereld hoof t, g.ecn .wach.tkamer. . f. .J5.5P.
c;:.. A.Roland Hols't,-,Dci'rdro en de-,, zonen van ÏÏsnach 'f. 2.9'Ó ;
oz... R.K,.Roland Holst-, Overpeanzingen, van een, bramenzoeker- f. .2.90

naam; -adros:

Het verschuldigde bedrag zal ik contant/on-der rejnbqurs/
por giro nr..33847 (Gcm.giro ,H.>IQ-̂ ó').-? aan U overmaken. '.'.:.
U kunt dit biljet in oen open enveloppe, go f ranicoord met'2 et,
aan ons toezenden.. ' .



BEL L AM Y
; H-daags f 2.50 p. jaar.

Pionier der komende, met universele maatstaven
werkende en daarom alom aanvaardbare

economische wereldorde.
Een levensroeping vóór jongeren.

Centr. Adm. Bellamy Ede, Giro 136123

andek &p !

Orgaan van de Stichting Alg. Nëd. Vredes Actie
• ' " ' : . ' A N - V A .

Afrorih. prijs f 2 . — per jaargang.
Vraag proefnr. bij de -Admin. té Ammerstol.f

Actueel - antimilitaristisch - voor een op ge-
rechtigheid gerichte wereldorde. •

De spreektrompet van de vrij soc. beweging in
' Nederland is

De Vrije Socialist
opgericht, 4oör F. Domelp Nie'uwenhuis in 189S.

led : Gërhard Rijnders
Verschijnt elke Zaterdag.

Ahonn. prijs f 1-&5 pep kwartaal Losse n rs. 15ct.
Administratie: Narcissenlaan 16, Heemstede.

Nieuwe. We<,en. — De Vegetarische Bode,
DE VEG.^ilflïS-; Orgaan van de Ned. Vege-

tariërs B^fip"^\bonn. f 4 . — p. j.
Admin, :vAdmV de Ruytêrweg 236 hs., A'dain.

NIEUWE WÉGEN:: Orgaan van de Jongeren-
groep f l.~* p j. f lO nrs )
InL bïj, $'ej. Dijkhuis , Ottoburgerstraat 45,
Rijswijk N,,H.

__ , . __ \__

Socialistische ttoie, — , Wees erbij!
Geen Amerikaanse, geen Russische vrede. -Door
socialisme, nat,- en internat, ontwapening naar
wereldvrede.
Door sociaJ. economie naar welvaa'rt voor alle
mensen en voHceren. -
LEES DE SJJ&M. H-daags, 60 et p. kwartaal.
Adm. Postbê» 40'12. Rijswijk Z.-H. Giro 366619.
V r a a g p ro e f n u mm er.

GEEN VRIJHEID voor de mens z ó n d e r
vrijheid voor het dier! ^ Strijdt mee in de

ANTI-VlVISECTIESTICHTINf i
tegen het nemep van proeven óp levende dieren.

Vraag -peoefnummer maandorgaan.
Stadhpijcjersplein 27, Den Haag. ,.

Jongeren, die zich 'mei inzicht en daad in de
socialistische problemen verdiepen, kunnen dit

blad niet missen.
In elk nummer 'een speciale Jongeren-rubriek.

Abonn.: prijs f l— p,- 3 mnd.
Admin : Vondelstraat 921, Amsterdam-W.

Perspectieven
Progressief Cultureel Maandblad.

Een blad, dat U op de hoogte houdt van het
moderne denken op velerlei levensgebied.

Per jaar .slechts f 750
Vraag een gratis proefnummer aan l

Admin. Perspectieven : Wilgenh'pf, 's Graveland.

Stichting Vredocor
Ie HeJmerstr. 232, Amsterdam.

Intern, org. voor vriendschap en vrede.
Correspondentie-, ruil-- en reisverenigirig.
Intern, maandblad Proefnummers gratis.

Vele leden en adv. uit het buitenland in ons Orgaan.
3 Sept. int. jaarfeest. Kpmt U ook?

Medewerkers gevraagd.,

en Leven. DeZonnewijzer
;. Orgaan van -de Nederlandse Lichtbeweg.ing.

Verbond v. Ned. Naturalisten.

" Diverse lichtterreinen in Nederland.
; , Jeugdleden -contrib. : f 2 50 per, jr.
Nadere, inlichtingen : Postbus 6003, 's Gravenhage.

De Kaarsvlam
Maandblad tot bewustwording der Nieuwe Normen

o.l v. Mellie Uyldert.
Hoe de Nieuwe Mens denkt, voelt, streeft en leeft.

Abonnementsprijs f 3 . — per half jaar.
. Proefnummers gratis.

Administratie:' Eikèclaantje 15, Huizen N.H.

Geen uitleef theorieën
maar verantwoordelijke sexuele ethiek en

voorlichting!
Dat geeft U de Prof. Forelstichting.
Contributie Jeugdleden: f '1.— p. jr.

Penn.m.: Dhr. H. G. Geerligs, Fred. Hendrik-
plantsoen l1, Amsterdam. Postgiro 225400.



21 Öctober 1950.

Gr .V.D. 1190/50. COHFIDSHT

Bijlagen: Een. COIMFl
Onderwerp: Maandblad «Inzicht en

Onder veJ-wijzing naar mijn brief
no. Sr.Y.D. 642/50, Confidentieel, d.d.
3 October 1950, met een bijlage, betreffen-
de: "Contactorgaan van de Onafhankelijke
Jongeren Beweging", moge Ik U hierbij doen
toekomen het maandelijks contactorgaan
"Inzicht en Daad", naar de inhoud waarvan ik
Ü kortheidshalve moge verwijzen*

OP KAART
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•Uitgave 2?: . INZICHT EK DASD • . October '1950.
' • • Uitgave van ds 'Stichting Avant garde Jeugd ' '
Redactie - Raad ; Aonemiek Plemp van Duivel and, Jans Bakker, Henk Kort, Rtt

' ' . . ' van den Heuvel en Herman den'Hartog • . . '
Aborme ment? prijs: f 2.- per jaargang (12 'numE>3r3).Pri-j3 par nummer 20 cent,.
Copie inzeïiGRia : -voor de 15de van , ieder-e maand, .

^^

door J. B.

Terwijl ik met vacantie zijnde, België, Luxemburg en een deel vari de" Vo-
gezen doortrok, kwam deze vraag lü ne op en ik "besloot haai" aan de losers - >
v a n "Inzicht e n Daad" voor t e leggen. • " • ' ' . " " .

Wat 'is er al niet gestreden' voor dit "begrip. Wat- is. er_in naam van. 3,5
Vrijheid al niet veel onrecht "begaan sn hebben millioenen^sich opgepffercl„
Poch hoe \elen zullen zich bewust realiseren wat vrijheid is en sich op -dit
begrip bezinnen ? ' " . ."';.""

Het is daarom,, dat Ik dit berreip ter cilseuaeie stel, ' -want wij zullen '.DRS .
toch bsvaist moeten mordsn van hsc zuivere s klare begrip, wil dat begrip.-
zich kunnen verwerkelijken. . „ _ . " • • • .

.Misschien mag ik even in het kort, voor zover de "ruimt e mij dit .toestaat.,.

onvrij
den dat er een objectieve Vrijheid bestaat. " ..

Volledig vrij is een mens nooit, dat merk je des te beter als je. -zo- ö-p
vacantie bent en vrij "kunt gaan» waar je wilt, want. dan blijf' je tocïï ge-;*
bonden aan de' stoffelijke behoeften en zolang een meros leeft 9 komb hij" ' 'nooit van "los, wat in de Christelijke gedachte voorgesteld wordt 'door' '$&:-.•• :.
Chrdatusf iguur, 'die aan het kruis genageld is. Maar trekken we deze geflacüi
te en._voór8telling door, dan zien we dat de Godmens, dus de Bfep.s die
geeflt'is, wel sterft aan het kruis 9 maar "t en derde dage wêTfêic" opstaat " "j'hët -
graf is Tirtil leeg, dwz dat de geest _vri j is en in geen enkel grsï te vangen.;.

'/ Dat "de mens zijn natuurlijkheid te "boven moet komen (we de r geboren"^ o al s as,
christenen seggen) oia tot waarachtige vrijheid te komen, échter niet cteor"
het natuurl.ljke te onderdtnikken, soals de Christelijke Kerk ë&u^en' gedaan'
heef t * maar dqor het natuurlijke op redelijke wijze te bevredigen." • "• ' - • ;

Daarom moet de mens eten f dr-iriken en "bij slapen om van-_de" natuur lij-ks
spanni.ngen af t e "komen, "IE e,r s t dan 'kan hij zich -wijden aan de "dingen des .
Geestes.3erst"dan kan hij :mens .worden, dws waarachtig vrij aijn. Daarom .
hebben zij, dié vechten vpor pst'ere sociale 1?oastanc.en, gelijk als' zij £ec:--.
ge:i 'voor de Vrijheid te vechten. Want eerst mo-et voor de gaase mensheid Ks-;
ïna,at schappelijk bestaan veilig-. worden gesteld, zelfs als het. moet met <riwa££
(de raenchoid is hardleers). • :. '" ~ ' .

Hoe valt dit te rijmen zult U. vragen ? V.rijheid en Dwang tesaicen.-? Vaafc
denkt .men hier te individueel, -Men is ook 'deel van het geheel en het gas.t_ -
om de "vrijheid van het geheel, _dle meer is dan.de vrijheid van de. enkel in?:,
De vrijheid van de enkeling bracht 'het "Ieder Voor' zioh en God voor ons al--
len" en. dus het, Luiipenproletariaat, watten ven' de onmenselijkste en a^ain;--
ete bladaijden uit de geschiedenis van Europa is. Deze vrijheid verloopt
nml tot' willekeur, ' waarin Tiot individu doet wat het wi!9 zonder sich te
realiseren daardoor de vrij&eid van de ander aan te tasten.

Tocli aal de vrijheid van. de enkeling haas 'plaat s moeten krijgen"in "3a" . •
vrijheid van het geheel. Iets waar men in Rusland bijv. . nog niet aan toe is,



Doch laten we niet vergeten, dat Rusland de enorme worsteling heeft' te
voeren om het individu te overwinnen, eerst dan zal het de plaats van het
individu kannen gaan bepalen.

'Waarachtig vrij is pas de mens, die sïch vrijwillig gebonden geeft,Doch
deze weg is moeilijk voor de mens, dié uit Het donkere natuurlijke komt,Het
natuurlijke is niet vrij, het natuurlijke vindt haar zekerheid'in steeds"
isssr hebben. Het 'is onverzadigbaar. Maar omdat de mens Mens is, smeult in
hem Set "vermoeden dat het gaat om de Geest, en dat hét daarom alleen, gaat.

MiUioenen zijn er voor gemarteld en--gestorven en in de zwarte nacht"van
Europa •üoen'de grote massa van. het volk. geworpen werd op de maètvaalt van"
hot kapitalisme, werd de hoop wger -geboren, dat het om wat anders ging dan
om macht, bezit en individuele'viljheid-yan de enkeling.' ' . .

Wat duizenden weer'hoop gaf, waren niet betere lonen,"sociale wetten ene,
als "doel. In de massa, de massa voor wie alles grauw'was, daagde het 'besef,
dat" het ging om de mens. Om de mens en zijn vrijheid, ingeschakeld in de
vrijheid van het geheel. . - • . ' " ' " • ' . ' .

Ook het socialisme verloopt tot partijstrijd en het binnenhalen van"*3.ê'
"beste beetjes voor zichzelf maar nu als groep. Nog steeds beseft men rue"ts
dat "net gaat om het geheel en dat een groep alleen maar een meer uitgebreid ..
ik Ie. • ' • ' . ' . -". '

"Maar alles verloopt. Alles wordt en;verwordt;, alleen' de strijd om de"'vr-l-:A
held gaat verder omdat het het enige doel van de mens is.Eerst als da "mens '"
Vrij is, is hij- mens, al zal hij het volkomens nooit bereiken omdat hij ook
altijd een deel natuur blijft.

Ik besef zeer onvolledig te zijn gebleven. Over"dit onderwerp zijn dikke
boeken vol geschreven. Ook heb ik maar één bepaald facet, voornamelijk de.
maatschappelijke genomen. Er is veel'meer, bijv, de vrijheid in de man«vrouw-
verhouding, de. vrijheid des geaetes, de vrijheid ö'm slch zelf te zijn.Dit""
al moe:f ^k vlat'en. Ik hoop echter; dat ik op dit artikel gedachten mag"ontvaïj.~
genr die os "mijne aanvullen of -"een.yrucht^ai-e 'discussie "doen ontstaan, Efct
is Beer nodig dat we ons in deze verwande, chaotische tijd bezinnen op het
begrip Vrijheid. . . : ; . . . , , .

DB EOEPICTG VAÏÏ DE LZTEBATOTm ' •
' • ' . ; . door Ar j e n Voornik

In vakliteraire kringen.i@ de vraag of de literatuur (en de kunst "'in' het<
algemeen) in of boven de maatschappelijke werkelijkheid behoort te staaa9 ncff
steeds een vrasLg ter discussie^ Al is ';dan het aantal aanhangers van hei; bë«.
ginsel "l'ext póur l'art" .(do kunst' om de kunst) aanmerkelijk geringe r "da;a '
tsn"tijde van Willem KLoös én zi-jii-Tachtiger Beweging, de letterkuridige k'uüj:-
stenaars .zijn nog niet unao.iem van :me^i'jag, dat'de.; literatuur v5<5r -alles.' èea,
so^cijjle^ roepingjheèft~te ver-trullen. E^ zo treft men t- vooral in.-de'poësis •>>.
k^nst pro duet sn aan, die onmiskenbaar in de ""ivore'n toren" 'sijn vervaardigd^
Wij hobben in die gevallen ~te maken met een 'erfenis van 18ÖO? toen-een aas:---
tal j.onge kunstenaars weliswaar. een revolutie teweegbracht-en'-in' de litera-
tuur, dié tot één gezapige huiskamer-literatuur was'verworden,, dcch .alleen.de
overwinning boe kb e dé letterkunde van,/haar, banale, niveau op 'eeh^mesr . aes'ïhe---
tisch verantvjoord peil "te hebben gebracht. Eén nieuwe beweging, "onder lei?» .'
ding van. Albert l/"erwey, moest geboren worden om ds literatuur uit het siïöüe
kanaal van het individualisme te stuwen in de brede bedding van het sociale
leven, _

Voor wie de wis s e l werking tussen mens en gemeenschap ten 'aanzien van"alle
levensuitingen van dé mens duidelijk is, is het èen'uitgemaakte zaak, dat
r?-3n lamst die haar sociale roeping niet verstaat, niet waard is volledig



>, aanspraak te makdn op het praedikaat "kunst". En hierin ligt een wezenlijk' r
verschil 'Van kunstbeeprdelings een versciiil in het aaniöggeri, van een maat-
staf om te beoordelen vrat goad ie en~~wat niet.

Wie als de enige roeping van de literatuur ziet gegeven in een_±eilloz^
woordkeus en" zinsconstructie een zo fraai mogelijk tot verhaal of gedicht. „.
té verder kc*n,- volst aa/t met het aanleggen, van een artistiek criterium. Doch
wie> de'~li^-?r-abuur dienstbaar wil ssien "aaa 00 menselijke samenleving, zal."
zich bij- do beoordeling- van een roman-of 'gedicht afvragen^ wa| hst; kunst v^_ j__
werk bcfcekort voor Se cojacrebe mens gn 'de concrete maatschappij, Daarna: ~eS ' ,"
nis. t "daarvóór cal hij zien of het werk beantwo'ordt aan eisen van artisbicï- j
tsit, dus Tan pchoönheid. t ' ' " ' ji

' Dr Garmt Stuiveling beëindigt zijn boek 'telen 'eeuw Nederlandse Letteren^ • '• <„
met de- opmerking, ' datf het de karakteristieke "roeping -is van de literatuur,
"ds kunst te zijn, waarin de diepste geestelijke -én maatschappelijke krach—" .,
ten en spanningen* Van mens en volk £ich openbaren in schponheid^f

Het is dus de roeping van de literatuur om iets te openbaren in schoon- v'
heid^ Ja9 maar we* zij in schoolgeld openbaart zal een uitdrukking moeüeiT" "

/ zi"35. van hé t "menselijk denken., handelen en vvillen? wat zij op artistieke-^ ,
^ -pp aesthetische wijze weergeeft, s.al"eé.:a sociale betekenis mae

En d'jzë sociale betekenis Van de literatuur ligt « volgens Dr
Jr - niet in haar kunstzinnige voorbref£elijl±.e5d9 maar in 0.3 vat die
heexb op de gemiddelde mens, , , , , ..... • . '

Boeken als die van Jan Mens, Meyaouw ^T, K Zoemers-Vermeer» K.vssi 4er
en A, M» de «Jong mogen wat- hun kunst^ipnig© voortleef f e 3.ijfcheld betreft
achter staan bij romans als van S.""V0stdijk c„s, , maar zij hebben
meor vet op de gemiddelde mens. Hierméfi ^s niet gezsgdj ,^at een""
onas literatuur gemist kan worden, want VPÓ-^ een belangrijke gr
lijke intellectuelen hebben Mt^i^esawsai 2:ijn kaliber .een grpte -
.Doch in een maatschappij, die 'vaa ondei^op "opgebouwd moei? worSea, 'kan
niét volstaan met een literaire kunst,, die alloen maar waarde- heeffvaos*
geestelijke "managers" (om een te:rm \ran {[ ames ~Burnham te gebrüi feu )s maar
heeft rneïi behoefte aan rpmans en gedfchten» die de brede maesa^iets

; Ben démoeratiscÈe 'maatschappij is altijd een maatschappij- v.sn de -̂
~cU?löe mens 9 maar 'van de gemiddelde mens die lééft 'en niet geleefd w '
Cm een werkelijke democratische maatschappij te«vefwes:enlijk*|nj ^al
gemiddelde mensen moeten beschikken, dié nTet passief maar aptief aan heef

( leXfen deelnemen, aan het gehele leven deelnemen^ ook aan hè;b' geestelijke
•- -en culturele. Laat de" -kunst «- eri de literatuur in net~by2dnder - daarom ^

mindsr pretentieus zijn "ten opzichte ^gp. de kunstalnnigheid-^zöndeK-'mefjr ert" •>
wat zij -c e zeggen heeft, zeggen in-,e,ea_ ,ta,al die dooj? do gemiddelde mens , t\t verstaan. -̂  *

^^^^^^^^•^^^^•^•^'^^^^^•^^'^^^^•ss^K'^.'^.r^'^-s^Si^S'^ ^

RBCHffiilf VAl^ DE MSMS "' f ~- ; ^

Op Zondag 26 November 1950 houdt de Broederscliapsfedératie een landdag-
in het gebouw Regent esselaas 2l t^ -Amersfoort ( 5- minuten van het staoion).
Aanvang 11 uur, einde ougeiïèer. 16. uur, * ^ ~

In overleg met ^ ds Ned.-Inlic^tingfï'n^.i^nst voor de Verenigde Haties," is"
tot onderwerp gekozen : De univarsej-e' verklaring Van de reóhte'n van de Mjgns»
Mr 1T. J. 0,-M.Kappei'jne van de- Qo^pele'. te Amsterdam zal een algemene beéohö^-/
wing over d© verklaring geveiiv -waarna sprekers van de aangesloten" vereair '
gingen «in $ a 1.0 min. speeches vanuit^ het standpunt van de sppcafie^e- öoelf

aai" worden bij het nuttigen van mee&erbrachte Boterhammen tegen billijke
prijs een kop spep te verstrekken, ^



In Memoriam Han van Meegeren 1889 - 194-7
* Herman den Hartog

Het is~vandaag druk in het grachtenhuis, Keizersgracht" 321 te foisterdam,
want. hè t is cle laatste M'jISlag van' dé boedel van Han van Meegeren. ~Zou" hij
hebben-, kunr.en denken dat zijn stukken over de 'hele wereld verstrooid zouden
•?;orö.©n door mensen, die'nem met wraak' én 'afgunst bejegenden ? Zou hij ver-
ondersteld kunnen hebben, dat het-nog.eens zo ver zou kQmen.'ITog' meer vér—'
tï?apt en gepest dus dan Rembrandt. Beiden durf ik hier Iq. één adem té noemen,
want beiden verwerkelijkten: « ieder op' hun eigen wijze -». hun innerlijk.
J] n toen ik dit maemaakte, dacht ik aan Marcus"15 vers.24} waar staat j" " En
zij kruisigden hem en verdeelden zijn klederen door het''lot te werpen, wat;;;.
ieder er van krijgen zou". ....,,..,•.•.,.

Hoe "plomp en poS hóe. leeg is van Meegeren_behandeld door hen,dj.e van .zijn
werk niets afweten, dié,alleen .maar afgaan op het,vernietigende oordeel van
de gekrenkte kunstcritici en kunstkenners, die meestal niet in staat aijn om
zelf oote maar een keer een behoorlijk schilderstuk te vervaardigen.Hun tem-
peltjes had hij de zottekap opgezet.Hun,gedaas over kunst..'......,

Welke schilder heeft in deze tijd béter dan van Meegeren de oorlog en'het (
Kapitalisme (de genotszin) aan de kaak. gesteld ? J)e armoede en de ellende, de
macht en de roes ? S.r is er geen. ' ' ; ' • . • ' . , - • - . -

Wie 2ijn-pastels en schilderstukken begrijpt en doorleeft, begreep marom
ü.ij :st;.eryen;,-moeati want hij schilderde-de-waarheid 'en de wereld ta?uisigfr"aë"~
•^waarheid nog iedere dag' en- ieder "uur.;..,;;".",. *,.. .En de dans om het gouden."..
kalf, duurt .voort,' dag.' in, .'dag uit. -.'.••..'-, ...,.*;'. . ~ .,. " . "

ïn een-kleine studie van A.M»de Jóng-ovér :Dp?tojewski, zegt" deze;op-:pag; 10
over het snobisme :.. "De' ziel vandè;.~iShob. is leeg-en dor. Zij _kent geen-vér** ; • . -
wondering", dan tegenover ,eigen .vbo'rtfr^fïelijkheld, 'geen duizeling óVan in" de • „ .
beschouwing van eigen verhevenheid,-:-geeE' eerbied dan-'voor eigen- waarde. In de '
5>nob is-alles tot dorhejl*^.verdroogd, -tpfc leegheid ui tgehold, tot yoosheid-"
verarmd,Wie zonder steun Van het'-valse "'koor der snobs het; oor der wereld -wil ;
winnenVstaat, voor"een zware taak.De snob.:eigent zich -alles toe en speelt er •'
mee, ao lang hij heilniet begrepen heef t". ' • ' ' - ... . . " " - ' • • • ' . ' . '

Er .zijn Bïa&r xïèinig'.mensBn. die hét voor de waarheid durven op te nemen,
Want de'waarheid vindt géén Berberg.- Gemakkelijker is het de goedbetaalde' ;
}xunstc,r.i^ic.i na t;e kletsen, die zelf 'nóg het~eerst-e- goede'Schilderstuk laoetèn
afleveren. Dat•-staat,, dat geeft c.achet. En liefst -met een dubbele tong en
een loupe e-r -"bij.'v-. ........;....-. ' ' ' . , . ' - " ' - ' - ;;..; . . . "•', " ( ,

Als' men het werk van van Meegeren gezien, heeft,' ziet men;oök: wat esn:af-
grond er is tussen hem en de' povere "resultaten" van de moderne. •abs;Cractè> .
"kunst!1 en de schilderstukken, die alleen maar-lieflijke, onderwerpen tenen.'

Van Meegeren schilderde het leven, ijpals het is. Deze kunst grijpt je aans'
omdat het "je wat te zeggen heeft." Het eist je helemaal op. En als- je-er vóór
openstaat, zie je-de geweldige .uitbeeldingskracht die..er in ligt. Loop maar
eëïis mat me mee door dit hui s-,.--, d.an zullen we eens , wat' past els ;én schilder-»
stukken gaan bekijken. : - . ' , . - ' J -" . . - ' . - • •' ' ' . ' ' • . • - ' " ' " '--.- .',. - ••-••• -

. Kijk eens naar die pastei, ik geloof dat ze de Ggnojtszj.n neet '(het Kap l-
•baliBme.)..De duivel j dié; op een opengeslagen bipbeX'ee'nTJël ligt te^blazehCde
genot02ia, het kapitalisme, de explöitkti-e)«De '-feel--rijdt op t^ee wieletjee .'". '
Voor op de.;bok zit de dood, die met eeia reü2ë..2tweep de mensen 'voor j aagt • en •"
se kastijdt,^, want zé moeten de .-eexiwen floor de. .bel voorttrekken^ steeds laaar
door, in. een-kring, want.zo gebeurt.het immers*In de bel zitten achter ëon . ,
tafel heren met dikke buiken, sigaren en jenever en vóór hen dansen naakUe.
vrouwen. En onder dit alles, onder deze mas-s-ale--exploitatie, onder dit'lij-
den, gaan de kunstenaar-s gebukt.''Een njeger (ik weet "niét wie.het' moet vocr«-
stellen)i 'Eoos Speénhof» Han van Meegeren en nog enige kunstenaars,Kijk. ééns
naar dat verwrongen gezicht van'Kó'os Speenhóf... •-• ; •- '• • ' • ' " : " ;..



We gaan nu naar een andere pastei. H_et Slagveld. Kijk eens naar die ge-
zichten van waar "de angst op je afkomt.r."'"lïe"lïaanis.ïn is hier heel raak uitge-
b^eld. Ds kreperenden steken hun handen nog omhoog en ze hopen daarmede da
aanrollende t enk' te kunnen tegenhouden. Zie die ge kge worde n soldaat eens,

-Daa-de-pastei-de_Ecer. .De sigaret .achteloos in de mondhoek. De ogen flets-
en uitdagend, haar". "Klanten" taxerend, "een, infantiele kerel op de achter-
grond. Hét dierlijke straalt hem xiit zija.'ogen. ". : " . ' •

jSli'gaaa we naar. drie past.els die b'ij elkaar horen. I.Röeay .een.naaKte.
M n TI* /^-ï s\» VMTK^/^^I T 4- ,-t.n -ïTrrS— -? f**n •? -v\» "In 'ry-S AS\TTI '-• \-\ r\* A*l ;-\^ «-*iT T *.. —*T -̂  J «^M-

^ °~' -»• .*--—- .*«.--. - <. l. j-4-- "-̂ tj • / r ' -fc-'w-i™ ^*>* "—•• «"•••w—'*-» w •>""•*••••" • w-»» •-. j.» i_«i.v>-*_ jg v* " v^^-?v-vi*-j» ^ NX.V -i-v^- r w^^wi _j-x w— «,j_ • / q A^ î

doo.d, sit links. ib bijbel te lezen (of. is het de tijd die zit te 'schrijden. ?
rechts. staat een-man met een ve§rer. ..Zie dat krampachtige gezicht' yah dié""
vrouw eens .' UI. Wedergeboorte ' (, of opstanding ?').Jong leven, ';e en kind. uït ''
'beiden voortgekomen. ^anV^ibouw, kind. Het ; leven dat dé roes opheft door nieuw
leven.. •• - ,. , , • ... ' ' - . ' '. . " " .•".." ' "'.',. , _ . . .

Tijdens zijn verblijf ,in Paris vroeg. "van Meegeren' aan .veel mensen : "Weet'
jij 'wie de bouwer is van de'Worte Dame .?". "ITeenjmijnheeï"' j was dan he%'"an.t«'
woord. "Vind. j.e naar mooi ?"svroeg hij'-d-en. "Ja mij3ib.esrirs en se 'dac0èn, ws.t- • ' • •
wil*- • dis-.-: kerel-, eigen.].! jk. Wat van Meegei-en wilde was "het volgende' r — ' - : • ; •

'Ëën kunstwerk' kan' niet" getaxeerd, gorden ap 3e. 'naa>9 doch als' het '; •'ikunst-;. ''• -'
is-,-'-i.e de: naam -bi^z^aak, Riet de 'üaam'Tpïag het tLn.tgaïlgèpunt vsp.' de tgjjatïe";. '"•
van een.-scMliierstuk; .zij.n-^ '.doch het w,è2?k" op sich .zélf. .. '• ... ' ' ' ' " ~ ' ' " ' ' ' ' ' ' ' " ' '

Na -af loop. kwam hij 'bij de armen -té/recnt onder dé
de djs/ellsnda. Prachtig uitgebeeld. Zie'die hpn'd eens, z,3,ttbni. Hij. is .de;

ste die rechtop zit, de schooiers llg'gëif vo'o r. oud vuil ."V..'»..';»» ",'"/'' !" " • ' * ' " " .
En nu de -pas1?ellen a', Öojglogsó^er-g^;, ten ^rlogjs^abh^bfgèr^.'^Dé.^éerate, ""

pastei geeft dg: verblinden weer7"Tié ;éaiL; de. o'jöplpg" vijc^ïeüea. ;De' handen zijn"
set bloed „beé^urd^Dierli jke/;^gén^1'D4rïu^ftdië\. "ge wee r' omstrèalt'' met- Eaö*
vingers.-met --rode-nagels,..-Da "fweede pai5téx'to.óht óiis 'de;'achtergebleven mo:e^":

• ilers ©n/vrouwen,: waarvén :dè' 'm-^ï>.Qn. n^r? He/t .frp.nl!? 'zijn. W&zenlooE! 'en v&l-"""
a;agst kijken ze ' je aan„Ellende,'.komt 3&'t.ègsimoet'-De .ratten 'kruipen' Imga hen

. . ..... . .
Ik kan U'nj.et,.allee vertellen :wa1;.'M!j.,daar óp*de.Keizersgracht 3'2l ge

dig'-ie-, onderwijst -met vcxl.'.elan ds ömr:Lngen3i~*oq"9en".Bekijk;hun. 'koppen eens'
goed,- de -een, peinaend,' .d'©"..ander met verbazing.Nu gaan "we naai1"een fotogra*-
fische reproductie van 'H^'^è.tst_e^vondmaaXXde ^mausgangers),. het • 6r'giTi«
bevindt 'aich in ""de kelder •7an*"Eet;".Eig]pmusöum," Zie je hét verschil in" de
gelaatsuitdrukkingen. Hier ';-de ••moeg>£fe:r,êden Christus .-Bi j .het'-.vorige stuk :_-.
d.s act ie 3 hier.de serene .rust. "Het ,1%" volbracht....... ~

"Ja er "is nog veel meer te zien hie'r :;. De orange'bruid, een troep jolige7
kicdsrenj bedolven met oranje appelétt; Het;-is volbracht, tiïciskdiast'van 'eeu
blindgeséhoten soldaat,die lieflijk' 'door zf^jri' vrouw ontvangen wordt,terwijl'

" i-docht er j e er niets vanbegrijpt7Y.-Carrié.re.5 Straat zangers; Theo. v, d, Pa.̂
"*"• 'v~-1- is te veel om op te noeiüen. ' . . . . „ . . - . :.

Bjen-dïng' -is, echter wel "zeker 9 dat: ge , na. dé ' wandeling inet aia è'ens" zult"1 :'"
moeten zijn dat" een man die zo' h'eèft geschilderd wei veel mensenliefde be-
s eten most hebben. Want. hoeveel Iî !a0i,;moet aen' zelf ^ '"dóór leef d: hebben, om"" "
20. ts kunnen schilderen. Ook moet; hij" "esa. grote religiositeit gehad 'hebben;
hij, v-oeMe £ic-h dan ook sterk aanget rokken, tot bijbelse voorstellingen'; erf"'
het is gèe;ir toeval dat juï'st .hij 3ë.]£maüsganger3 geschilderd hè af t, op een"'
vd,3?e:?oals se nog door niet: een. .schilder uitgebeeld zijn.; J.a;£ea en ziachteiv
-heerft hi;j ^r aan gevverkt om ,de ' t.echhiëk, yan Vermeer sSètborc"]! en H.eter de." 'Hooch" onder de knie té krljgep.?' ïade.̂  centimeter doek, dfé'hi j
heeft, 'is zijn eigendosi. Zijn'Qigön wi'jzö van interpretatie. Dat hij
'bij van mening was- dat voor. h0m. de téChniak- van de .cude meesters als Ves>-



meer, Pieter de Hooch en Gerard fer'borcïi.naaet-.-Rembraa.dt^van Rijn"de beste
was j die de Nederlandse school heeft voortgebracht, kan men hem niet. euvel
duiden. . " ' _ • - • .

De kunstkenners en de kunstcritici heeft hij de zottekap opgezet vanwege
hun onkündighè'id, hun haat- en wraakgevoelens, hun "burgerlijke bekrompenheid,
hun kleinzielige bevooröordeling en hun "afbrekende critiek..

Het is tóch een publiek geheim dat "bijvoorbeeld vele maaifekóritici van. ds
dagbladpers, die iedereen maken en breken," zelf voor het .grootste cLrël nog
Tiimmer in staat geweest zijn iets behoorli jks te compehe^en of"uit"te -v.oe-
ren. Op gebied van de schilderkunst is het niet veel anders, lïillen" defeè"

.mensen ds toon aangeven, omdat dé kunstenaar niet naar hun pijpen wïl"dansen
Of bepalen de kunsthandelaren, die momenteel honderden guldens verdienen aan
vanfi/begaren's werk, wat kunst is ? _ "" '''-'_

Is het Nederlandse publiek op dé hoogte van de gespannen verhoudingen, dïe
er op allerlei kunstgebied bestaan, veroorzaakt door dit genre ondeskundige
lumstcritici en kunstkenners ?

Is het niet kwatsch dat een naam bepalend is of een stuk mooi is of niet ?/
Veel of weinig waard is ? Is dat geen decadentie 1 Het wordt tig d dat" het
ïTsderlandse'volk zich gaat 'afwenden van alle kunstcritici, speciaal dejlag«
Dladlranatrédacties, om zelfstandig oen oordeel te^gaan^ veJLleia , los-van alle
kistsmëijefes, -die ons wTlTe^rirei^ta'Ië^^^Tn^un KraanPce .pas' komt. Die bïjvv
alle moderne muziek prijzen en iedere andere componist,die het waagt buiten
de bedoelde groep iets behoorlijks te brengen,,, afmaken,

Daarom wordt het tijd dat het eritische kenvermogen van de'mens tot ont-
waking komt. Te veel kunstenaars hebbefi 'al in ellende geleefd, zijn'getrapt
•eïi1 bespot. Te. veel is er al verdiend a&n, kunst en sports door lieden'die ons
willen wijsmaken dat de kunstenaar-'-öf'ïportsman1 met liefde zijn werk moet
tJ.fctvosren, doch die er zelf een rijk bestaan ih vinden, ;. • . • . /

We.en Han van Meegeren was geen :Kl:HdWóhilder, geen mode schil der en geen
vervalser en'ook geen collaborateur.' Hij moge een grote mate'van eerzucht be-
*eten hebben, te veel hebben gedronken dan goed vóór hem was, mef te-veel
vrouwen hebben omgegaan, doch dat sijn' privéiraaköniW.aar dé vuilnisbakSèuhoh-
ilen niets mee te maken hebben. Alles \?at men van hem zegt, kan toch niet ver-
bloemen dat hij een virtuoos en groot schil-der was.. • . . •• . ' .

Hah van Meegeren heeft de mensheid iets geboden waarover, ze kan gaan na-
denken.-En daar moeten we dankbaar voor-zijh, zónder tot heldenverering,te_
geraken. Hij heeft niet geschroomd om de-'waarheid op zijn' pastels en .schil- (
derstukken te. laten spreken. Wij zuilen er niet voor schromen om die zelfde
waarheid" op' papier te blijven heèrèch:pi3vèns opdat de mensheid eens tot. bë«-
«è'f zal komen dat niet. de. leugen, maai?'hst recht zal zegehviëren. Opdat een
"betere wereld, vrede en vrijheid voor' e^Llen 2ial kunnen brengen.
=5;=ï=:=::==ï=^±±±=s:=:£ï±=s==;=: = ==;2== = =s==s:^r;:=^s==KS^;===.Kï=s

HMIET in DIE-VER
door:Wim Simons :

Het algemeen enthousiasme van het gevrij dings j aar bezorgde Diever haar
eerste öpenluchtspel. Dit was Shakespieare's "Een Midzomèrnachtsdroom" in 1946.
ïTu 1950, het lustrumjaar van de Djever-se openlucht spelen, heeft de Dieverse
Toneelve3?eniging "Hamlet" gebracht. :"••. "

Het v/ekt steeds weer verwondering op, dat we in dit bekoorlijke dorpje
van het "oude landschap" zulk bloeiend cultureel leven vinden. He t is een be-
wijs van goede smaak en gemeenschapszin die de mensen uit dexe gemeente stee&s
weer in staat stelt een geestelijke"krachttoer te verrichten,

De opvoering van "Hamlet" was in dit eerste lustrum zeker een culminatie—
pitat.Het openlucht spel in Die ver leeft, het is een levend deel van de dorps**



i In. April werd een begin gemaakt met' de repetities. Dit betekeri-
.-.v-de, .voor vele '• spelers --"én zeker voor de- regisseur.' en de sou.ff3.eu.se .-. Maaii— •

dag', 'Öiiisdag j . V/oensdag,-- Vrijdag, repetities 'en dan Zaterdags; .en -Zondags, nog
eens weer extra repetities, •'. ' . . - - .. ' ' - • ' " •' • "

Bit betekende voor deae mensen dat.-. .-zij practisch al : hun vrije tijd' moe-*-
sten opofferen voor. hun toneelliéfhebberlj,, Aen . de, 'opvoering van. da open-
lucht spe Ion' in Diever zit -'een hssl -merkwaardige, kant. Wö' hebben hier " te
doen met amateurstonesl, waarbij' ds, spelers, .uit' alle ma. at s clïappell5"ke stan-
den "bij elkaar zijn gebracht." ." '. : :" ' ' ' " - . ' - - . . . . ' . - ' " ' •

Hot spreekt vanzelf dat wij bij aep.'beoorclsling van dit ""opëa3jacht spel '
., 'Y, '"Hamlet" nooit volgens suiver artistieke' -'motieven te werk/bannen gaan, maar
• - : Jult..;e^rL,.,igeheel vrij. gezichtspunt zo objectief mogelijk tégenoxeij ai t werk*

moeten, gaan staan» ' • ' _ . . . . . . . „ . • : , . •""" '"
• He t. -dorp' Diever 'ligt, zoals bekend" 'a aX zi j.n,' .hemelsbreed een- 20 km . ten.

IToorden Van Meppel, m.ipien in de. ' bossen.: -Midden- in deze .bossen ligt • 'ö'è" ple'it .
waar nu reeds vijf jaren acht e i'er^n het, openlucht spe l wordt .'göspéslS. . Er is
in deze vijf jaren al 'heel wat .yQX''bétë'rd:.en: we _twi jf elen er n;i£t' ; aan of ;rou«

/ vtine'èn inzicht zullen • J.e.~g$'brekens ,;;die;,-or. ..bi'j "dït 'geïmproviseerde tonee-l
sijzi, spoedig 'tot ..een minimum t eiragffe'hgen. . "•• • . ' ' ' . . ' " . . ' . ,

•= -De, eenvoudige tribunes veicscha^ïërE. 7"^Ö toeschouwers een .inderdaad g óe de
plaats. ' : ' . . " . - • • ; • • • • { ^ •• ^ -> "••"'•- ^ '• - "

"Hamlet" leent ai 'ch-. uitermate góéd voor .opènluchtspél.^Het' 'begiii' "met de
nachtelijke scène van. de verschrikbe. spldatéft,; ;k!pmt ..bnder'-dé nachtelijke. /
bewolkte hsma-1 byzptider. goed töij: haaj?.'re©ht« .;. - : ' . • • • . , . "'.; '

"Voor .de, '-opvoering wérd~in Diever, g^bruife g'emaakt van dé recente vertalin.g
.': van Uicp van.Suchtelens, die zeer- z:ekég- voldoet'' en in ieder geval be.ter te

.;. ^noemen is dan de bëvjerkingen,, van Burger sgi^k^ea Spierdij i. ; '"" . '
."• ' . " ' "" ^e-.décprverzoi'ging.. aQor^.pïjaatsoii^e^kr'aGhten. p.s sqber en artlstiek"ten,

ensn male verkntwo-ord, . . . . . , : " . : , ; ' ó,^ Ij .- ,, ;;.'."; "- ..'.'". "' "'-. '.•"'•'...'"• • . " , . , ' . " " . '
Het geheel staat onder - ^giéï^an;^_f)a^s.*li.'ï).'B.TiÓêï:€|ntaj die.de saak gcèd

in handen heeft, getuige de vlotheid wèaf'meë-,deze amatèurffopvoeiUng veiv
loopt, • - , . . ,.!•"•-,''-- "' ' '' • ' " ' • • • ' '••'•.•••-„"..''..'' • :,

in:.het.:;,gp.el i s d e , .uitbeelding. ivan-. ds ;,; geest- van Hamlêts ' '
' "

. , . , .
rassing^. ,De; hese ':stem /van een gr amof Rop.pl aat" komt vanaiit ;het..bos"aan27/even

"térwijl'een rinkelendéVwapei^3t.ing.,ovei' '̂ 3; toneelruimte 'wankö-lt-.
e - .De spreékröutine van de spelers is.-.b.ijna, overal onvoldoende. Ik geloof

dat ook het' -amateur-toneel, hier meer -en 'meer aandacht aan moet. besteden. _ .
- Van do spelers komt- de figuur van^Hamiet '.door .de~b.ervcrmde predikant 'ds

B,Th.Rutgers Eet best tot zijn recht.:-.ÏÏij weet dé situaties. meeÊstex-IMrik té'
treffen en blijf t "in alles mens* E en- J.aad^ re .opmerkelijke ..figuur is die "van,
de raadsheer Poloaius - gespeeld dooir-ltet s choolhoofcf. H. Br'oer -r . Jaaïïria
Figelandj Set meisje vanachter het bu|fat; van Café Figeland is -esn TiéftaL-
l:Ige/)phelia met "een goede stem» 'Ais* laatste goeda speler noem ik de"'hümö~
ristischrfilosofische doodgraver, gespeeld door 0. P. van Blselo, D'e andere
spelers aijn middelmatig. De 'rol van Claudius werd nu i. onvoldoend gespeeld"
door het_schoolhoofd Aridreae, die zijn koningsrol met te veel bombast spesdi- ,;
veel te snel "spreekt en te weinig beheerst -naa r vor«n komt. In de laatste 'be-
drijven is echtor verbetering te bespeuren. Mevr. Broekema spoelt een te
weinig menselijke koningin» Laert as-; £|p :4iérenart s W. v. d.Eijk) blijft ver
onder de maat au neigt in de tragische s'cène naar drakerigheid/

In hat geheel geloof ik dat ook dese_amate-urt:!pelers'het onjuiste / geleer-d
hebben van de vaak te veel toneelmatige'béroepsspelers, \vaarondsr vooral de
tragische scènes geleden hebben. De komische impasses zijn bijna alle ge-
slaagd t e noemen,. , -,-' • ' ; , , . " • ' ' _ ' ' . . ' *

Eet Is een ontzettend zware : opgave ̂ ^^jhakespe are 's 'jHamlet" "wasr9 d. i. men-
selijk te "spelen, ;Wa't :D'ievè'r:'gèJE'j'rwaè'-bevre^ig'6n(i^ "'Bevredigend te- mg-er " daar
Irlsr de plattelandsbevolking zelf- IHamlst !r fenneii lR.^?t uit eigen'^pè'.!^ ai.

men opvoeringen aio deze niet gaöin • oye'-rs,.chat1;éa --*ï -eii dese .neiging be-



staat, heel sterk. Zie de dagbladpers ! - Het zou ongetwijfeld"aanbeveling
verdienen als.men zich. voor' een volgende maal eens op een klassiek "blijspel
r i ent e. . . . • • ' • . ' • • - " • •

Tot slot. echter; allé waardering voor ook'weer deze poging onfhët platte™
laad te verheffen "boven een goedkope .en platvloerse gróte-stad imitatie.

JL^^^êï_I t̂è;iMj3JlEJ5M^S3^A • • •- ' - . , : • • • - ' •

Het Landelijk Werkcomitë inzake "Open Brief", adf es' Pathmo s straat 47~'.tB En-
schodïS versonkt ons mede te delen dat de Open Brief, die is ondertekend .dóór
mannen en vrouwen, die hun standpunt"inzake het militarisme en 'de .oórlhogs~ ;
voorbereiding kenbaar hebben gemaakt., thans op diverse plaatsen ingiet laad
wordï uitgegeven, .om daardoor dé aandacht van "het volk van Nederland te ves-
tigen, op hun plichten als-Mens in tegenstelling tot het alles vernietigende
streven van de oorlogsvoorbereiding,
Wij hopen de volgende keer l ex. van deze Open Brief bij Inzicht en Daad t?e
kunnen ./insluiten. . - •

Ise Dissen vraagt ons bshulpaaam te zijn bij het zoeken van een jong meisje
als(hulp in haapEeformhuis te' den Haag. Liefst een best je'vegetarisch ge-"
o.r-i'énteerd. Ge'interesseerden gelieven zo spoedig mogelijk^aanJ-haar.të.. schrij-'
van. Het adres is. :. Laan van Meerdervoort 599 ö.en Haag. •:•- . •

.AAIT ALIE_ LEZERS: VM IMZICHP EN DAM) - ,

Beste vrienden en kennissen, !'

'-e papierprij^en .zl,in,:.ln de"- afgelb.p.en -t^aee maanden met' JO^ gestegen. Wij
hebben-de abonnementepïttisc van onë'blad. niet verhoogd, ondanks onae hogere
kosten. ' , " : ''•"•• • - • • ' - ' . '
In de afgelopen maanden hebben'wij, door een zuinig beheer,, de koeten en ba-^
ten aardig met elkaar in evenwicht kunnen houden. Het Is .,de .bedoeling dat ws
dat het komende half jaar ook weeï kunnen doen. Doch wij'vlagen';da«^Voor Uw,
ziedewerking. 13,s U van mening berfc dat wij iets te zeg gen'heb .ben,' Ijelp cms .:'.
Aan „' ; . . ; , .. . • ; • • ' :• . : . .-
•<7e komen nu mét het volgende voo-rstel, : •• • . .".-,. , ' • • • ' • . " . " ; ' ., „ .. ..- ••' '
Iedereen,die in de komende twee 'maanden"5 nieuwe abonnë'B a.aq.'brëngt'. én-het.
peld daarvan (jaarabonné's f 2. •») vooruit "aan ons opzend»'én si j,"die oas
.tersfonds mat een donatie van f.' 2. 50 willen_steunen, ohtvangen'^wee gedich-.
•benbuE.dels gratis t hui s g,e stuur d, bestaande uit gedichten van énige jonge ' ; . '
schrijvers verbonden aan Inzicht 'en Daad, die tot heden nog niet elcters 'ifltm.^
publicatie^ deden verschijnen. •'" . " ~ .
Wij hopen dat we op Uw medev^erking mogen rekenen. Bij voorbaat hartelijk dank.

O,J.B.-̂ ers;-.uit Amsterdam opgelet ? -

'Je aandacht wordt er op gevestigd dat er Vrijdagavond 20 October -geen
avond is bij Annemi.ek, doch' dat we die .avond te., gast zijn bij d.e " Aè
ib.zièkkring,ïTassaukade 161 I,waar'een programma van Griegjllbeni^j
Ohopin en Bartók wordt uitgevoerd.Kosten 25 et. Men moet voor 8 uur aanwezig
zijn,daar het hinderlijk is onder de uitvoering b±niien-*ie "tomen. -



Maandelijks Contaetaorgaan
van de Onafhankelijke 'Jongeren Beweging

3>v~ jp , 3 r I-Beat- gï/'.-o 1T.arovï -. '?c J.^6 -JAm§t èrdam
Redactie Persdienst : van Hcgèr.dorpstraat 3.63 III Amsterdam
Landelijk Secretariaat : Isax-phatiiybrast 115.1 - Amsterdam

: Plantage Muidorgrav'ht 37 II Amsterdam
: Henk Kort.Dcnie ïheronstr.23/1'- A 'damPenri,iri.g;iie9&ter

Uitgave 23 Bericht enblad, - Bijiage van Inzicht en Daad Óctober 1950.

ü l t n c d j g i n g

De O.J,.B» nodigt bij deze een ieder uit. die wil kennisnemen van haar werk, om deel-
te' nemen aan de volgende' bij eenkomst en die georganiseerd wosden door, of in medewer-
king van de O. J^B, .

• ^8 - 29 October CCC-weekeind in de -pi te Heemskerk, waar de bekende schrij-
ver en spreker Dr.A-.L. Ccn.3tan.dae door ons is uitgenodigd' te
spreken over "Jeugd en Sexualiteit , maatschaypeli-jk bezien"1.
Voor verdere bijzonderheden verwijzen wij U naar het -CCCUbul-
letin. ' ' .

l.k Nevember CCC-contactavond te Amsterdam in , Huize Wèsteinde 'J, zaal 5« ,
: waar M$j»Mr M.Stuart een-, inleiding komt houden over "Vivi-

sectie als"woreldproblöftci".Zie verder het CCC-bulletin.

18"- 19 November Weekeind Vrije Jongeren te Blaricum - jeugdherberg .Frankrijk-
weekeind, Programma én kosten worden »aëer bekendgemaakt.

2 - 3 December CCC— Sint Nicolaasweekeind in jeugdherberg de Kaag.Meii wordt ,
dringend verzocht aardige gegevens aan ons toe t« zendjen*

ledere Vrijdagavond om 8 uur voortaan kernavond bij Annemiek Plemp van Duiveland.
Sarphatistraat 115 I Amsterdam. Ook niet-leden. -heteu wij hartelijk welkom. De volgen-
Ie Vrijdagavonden zullen gewijd zijn aan : .'. • .

"Het Personalisme" .
"Amerika, naar aanleiding van de Amerika«week te Amersfoort'
bij de Int. School v̂ abr. wijsbegeerte"
"Eet Existentialisme":, . . .
'*De Overwinning ' vaïï" 'het Geweld door nieuwe religie v.Jo de
Haas"

Verder hebben we contact gekregen met een Amsterdamse kunstschildersgroep, waarover
we eerdaags meer hopen te vertellen*
Wie heeft er voor ons een epid.iascoop te leen voor het projecteren van kunst ??
Vraag ook eens bij bekenden van je, dan kunnen we nog meer interessante avonden in
elkaar zetten, want we hebben materiaal geiïoeg op gebied van kunst,

CONCERTGEBOUW . .

Op Donderdagavond' 26 October wordt om 8„15 uitgevoerd olv Pierre Monteux met mede-
werking van de cellist Tibor de Machulahet volgende programma :
Rossini5Ouverture "L'Italiana in Algeri"; Dvorak, Celld-concert} B(rab.ms,Tweede J3ym~
.phonis.Toegangsprijs f 1.90-Bij interesse ^voor 16 Oct.a,s. geld bezorgen bij het
redactie-secretariaat-, verhoogd met 10 et 'porto,,Kaarten worden thuisgezonden.



De Culturele
Secretariaat

$öikjis$ië Amsterdam
van^50g'öndorpstraat 163/3

' •*"

CCC - PROGRAMMA

r» , t

Dinsdagavond 10 October te 8 uur

28 - 29 Oct,ób<er

November Dinsdagavond 8 uur

19 November

2 - 3 December

CCOCo^tactavond, in'Hufize V?est«ind 3,
waar 4& bakende schrij-ver JJe,onar4 de Wieg komt
spreken over het maësa jeugdprobleem en de jeugd

" '
nd in de jeugdherber^ te Beemé'ker'fc. / -,; ̂

Zat ^aifemds "half 3 .spre-ekt p r,, 4.L,Congtandee,,;, ^"^-,
red,acta»'ur buite-n^and van toet H^nfï.el^blach enipigüvé?.
wer'ice/vBn Be Dageraad», over "J^ugd -en
te'it, "^a^schappelijk bezien,^ 'r

B bij je groepen ypor, 15 Oc*ober^
-' iee uitfrïOik'rl

een definitieve 9p,gave van het aanta
op*'Ï31® ̂ eVen.1 aan het CCC«rsecr» ^
Daar'{ie inleiding'kïokslag'half -8 begi^/
men verzocht om<-£ uur in d$ jïi \ zijnjjïo,.. „ ^^^^
Jitten f JL.3Q 'en ïtten f 1.5Q;-^lap/en en.-thee-^<!|
inbegrepen. f ' •/ ' ' -7'''"**'

,„„„ „_ in Huiae Westeinde J,
waar Me'j.Mr'M^Stuart spi-eë'kt over VVi
als Wieréldpr.ableem".WeJ( beginnen, op tij-,-^
de medewerkers van de?;e avgnd' uit den flaag
kömen^Kosten era* 15*cent. Naast'de1'tinleidi
*ordéa er lichtbeelden geprojecteerd» '/ *
is a^ CCC uitgenodigd te 'gast ^é1 ai jn-o'p^het»
eind^an de vïije 'Jongerenr1ïtreó"M'--^elL^ïap':%^. ,^
(jeugdherberg), -gaanfle'wver '^raakrijV^^oA^ri.^^
en programma worden nog napier bekentgqmaak4k, '«;?^&

ï J .. T , T^-lt t'Wjjfj^»»

St Ni"a.commissie is al uit d,e'gra,epen

______ K=_„ ___^ ___ = = = = t a = = ^ = ^„ = = ^ = = = =

Iedereen stemt cms WqX voogi;* juaarnaasi. ^eAJ-^v,v uieu UUB ecu ^-.»^=-^ »-^JY. -•••£-,- --,;v ̂
raakën. We hebben onder elkaar kfgesprWkên fl'at' We het vakje -van1 R.Mét jers'(Ewartitfa%eB^|

t7S==3^^==t===^?===fc^=====«4=«====^=«=^t=5S^i^|^?-=*=3=^

v CONCERTGfffeÓUW f. ' ' f ,,' '' 'j '" .' v" - > ' s ' ; l .-f] 'ï.̂ !*'v

kunhen, op eenvöudigé/wijze Kajüft^tt' ;
' ' '

- naar V9lka concerten



ovsr

die interesse hebben om een populaire- inleiding over atoompbysica bij te
.wonen en daarna deel te nemen aan een excursie naar de atocmfabriek op de Oosterrnn.fr-
dijk, mosten zich in verbinding stellen .met. Hans Booltink, Herengracht IJ III Amsterdam-
Postzegel voor oproep insluiten.,

Internationaal J eu gdhot. el De Regulier

Herengracht ' 561, tel „3^371, te Arasterdaa. Een goed adre's, voor overkomende vrienden
.en. kennissen die thuis niet geborgen kunnen worden,

Fsj?e r ant o-r- cu r su s voor^ j^eginn e r s en^ voor g.evo.rderden

Juko organiseert olv Dick Veeü Oen vervolgcursus (huiskamerclub) op de cursus van
Dhr van Munster« Zij die deze cursus volgdSH^ en '-iij die al wat van Esperanto-c..TTJ---
weten, kurinen er aan deelnemen. ° . (
Opgave aan Dick Veen, P,v.d»Doesst.raat 98 III Amsterdam. Postzegel voor oproep in..

Beginners voor een Espacur.Hus moeten zich melden bij : Juko, M.van. Oa,'
6.9 I A;nsterdam-N. .

ö.
Pd

f



B EL LA M Y
H-daags f 2.50 p. jaar. v

Pionier der komende, met universele maatstaven
werkende en daarom alom aanvaardbare

economische wereldorde.
. Een levensroeping voor jongeren.

Centr. Adm. Bellamy Ede, Giro 136123

Orgaan van de Stichting Alg. Ned. Vredes Actie
' . . r , A N V A .

Abonn. prijs f 2 . — per jaargang.
Vraag proefnr. bij de Admin. te Ammerstol.

Actueel - antimilitaristisch - voor een op*"ge-
rechtigheid gerichte wereldorde.

De spreektrompet van de vrij soc. beweging in
Nederland is

De Vrijte Socialist
opgericht door, F. Domela Nieuwerihuis in 1898.

Red. : Gerhard Rijnders.
Verschijnt elke Zaterdag.

Abonn. prijs f 1.95 per kwartaal. Losse nrs. 1 5- et';
' Administratie: Narcissenlaan 16, Heemstede.

iTieaiwe Wagen. — De Vegetar ische Bode.
DE VEG. BODE: Orgaan van de Ned. Vege-

• tariërs Bond Abbnh. f 4— p., j.
Admin.: Adm, de Ruyterweg 236 hs,, A'dam.

NIEUWE WEGENi Orgaan va'n de Jongeren-
groep f l,— p j. (10 nrs)
In>. .bij Nel D.ij k h u i s , Qttoburgerstraat 45,
Rijswijk N.H...

Socialistische Unie. — Wees erbij!
Geen Amerikaanse, geen Russische vrede. Door
socialisme, nat.- en internat, ontwapening naar
wereldvrede.
Dóór social. economie naar welvaart voor alle
mensen en volkeren,
LE'ËS DE STEM, 14-daags, 60 et p. kwartaal.
Adm. Postbus 4012. Rijswijk Z.H. Giro 366619.
V r a a g p r o e f n u m m e r ,

GEEN VRIJHEID voor de mens z o n d e r
vrijheid voor. het dier ! Strijdt mee in de

itTI-WISECTiESTIGHTING
tegen het nemen :van proeven op levende dieren.

Vraag proefnummer maandorgaan. ;-
Sfadhoydersplein 27, Den Haag. :

(UMI ondek vp!
Jongeren, die zich met inzicht en daad in de
socialistische problemen verdiepen, kunnen dit

blad niet missen,
In elk nummer een speciale Jongeren-rubriek.

Abonn.: prijs i \.~- p. 3 mnd.
Admin : Vondefstraat 921, Amsterdam-W.

Perspectieven
Progressief Cultureel Maandblad.

Een blad, dat U op de hoogte houdt van het
moderne denken op velerlei levensgebied-

Per jaar slechts t 7.50
Vraag een gratis proefnummer aan !

Admin. Perspectieven : Wilgenhof, 's Graveland.

Stichting Vredocor
Ie Helmerstr. 232, Amsterdam.

Intern, org. voor vriendschap en vrede.
Correspondentie-, ruil- en reisvereniging.
Intern, maandblad. Proefnummers gratis.

Vele leden en adv. uit het buitenland ia ons orgaan.
- 3 Sept. int. jaarfeest. Komt U ook?

Medewerkers gevraagd.

Zon en Leven. De Zonnewijzer
Qrgaan van de Nederlandse Lichtbeweging.

Verbond v. Ned. Naturalisten.

Diverse lichtterreinen in Nederland.
Jeugdleden contrib. : f 2 5 0 per jr.

Nadere inlichtingen : Postbus 6003, 's Gravenhage.

De,Kaarsvlam
Maandblad tot bewustwording der Nieuwe Normen

o. l v. Mellie Uyldert.
Hoe de Nieuwe Mens denkt, voelt, streeft en leeft.

Abonnementsprijs f 3.~-> per half jaar,
Proefnummers gratis.

Admmistratïe ; Eikenlaantje 15, Huizen N.H.

Geen uitleefthebrieën
maar verantwoordelijke sexuele ethiek en

voorlichting!
Dat geeft U de Prof. Forelstichting.
Contributie Jeugdleden: f" \~.~ p. jr.

Penn.m.: Dhr. H. G.. Geerligs, Fred. Hendrik-
plantsoen l1, Amsterdam, Postgiro 225400.



OPEN BRIEF AAN ALLE MEDE-BURGERS
-. van

Vers nóg is de afschuw van de oorlogservaringen in
de jongste wereldoorlog: vernietiging van levens,
van cultuurwaarden en van goederen.

9 e Met afkeer denkt men aan het geweld in Indo-
1 nesië, waar vele duizenden jonge mensen vielen,
blanken zowel als bruinen.

Zou dan niemand oorlog willen? -.

Toch dreigt er een nieuwe oorlog!

• Pers, film en radio staan in dienst* van de voor-
S~~ /~~ bereiding. —

• Weer brengen zij schone leuzen,- waarachter de
ware motieven schuif gaan ....

• Weer doen de elkaar bestrijdende groepen alsof
zij zich slechts noodgedwongen bewapenen en
alsof zij niet zullen aanvallen....

. • Weer wordt getracht met die leuzen voor een ko-
mende oorlog de instemming te winnen van velen....

• Als steeds is een- van de voornaamste drijfveren tot
oorlog: het materiële belang van weinigen.

Al te velen reeds bezien de nieuwe bewapeningswedloop
én oorlogsdreiging passief, in berusting....

Wij ondergetekenden stellen ons hiertegenover!

Wij blijven de oorlog als mensonwaardig afwijzen,
sommigen op grond van godsdienstige overtuiging,
anderen op grond van algemeen menselijke mo-
tieven, i ' '

Wij verklaren ons naar eigen, persoonlijke vermo-
gens in eigen, persoonlijke omstandigheden tegen
oorlogsvoorbereiding en oorlog té zullen verzetten

en verklaren ons solidair met hen, die, de stem
van' hun geweten volgend^ de militaire dienst:

dwang weigeren en dientengevolge in werkkamp
en gevangenis verblijven.

!
Wij doen een beroep op Uw menselijkheid, waar-
door U in respect voor het leven • van Uw mede-
mens militair geweld afwijst.

Wij doen een beroep op Uw persoonlijke verant-
woordelijkheid, die U doet beseffen, dat het thans .
nalaten van protest en verzet tegen, oorlog, oorlogs-

voorbereiding en dienstdwang, betekent:

helpen oorlog mogelijk maken.



J. van Achteren, grondwerker, Beverwijk
J. v. Achteren-Terpstra, hüisvr., Beverwijk
W. Alleman-Wiegand, huisvr., Dordrecht
A. v. Aller.Verhagen, huisvrouw., Santpoort
P. A. Almekinders, 1.1. verpl., Eindhoven
K. Bakker, onderwijzer, Eindhoven
W, de Bakker, scheepsbeschieter, A'dam
N. Bankersen, huisvrouw, Oost Graftdijk
P. Bankersen, pluimveeh., W. Graftdijk
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DE imERHATIONAIE,T(ESTAiro IE AZIË

Herman den Hartog

Als we' de Koreaanse, kwestie objectief willen bezien, dan dienen we goed
te beseffen dat het in de internationale politiek de gewoonte is om de te-
genpartij als de aanvaller te brandmerken, om zodoende de wereldopinie te
beinvloédën' en die op zijn hand te krijgen.

The United States beschuldigt de USSR van agressieve neigingen, dwz zij
zegt dat de USSR de bedoeling heeft om door middel van haai? sateliéten de
invloeden en steunpunten der United States van het vasteland vanAzië té
verdrijven. Omgekeerd beschuldigt Rusland the United States er weer van, dat
zij een gordel van militaire steunpunten rond de Sovjet-Unie heeft gelegd
en dat haar optreden, in deu Koreaanse kwestie er alleen maar op gebaseerd
is die militaire objecten te behoudenl He,t is hier de pot die de ketel ver-
wijt, waar twee kijven hebben twee sch$Ï4. .............. Want beide syste-
men zijn agressief, omdat ze ideologisch ej/ecdnomisĉ  totalitair zijn, dwz
geen ander naast zich kunnen dulden, zodat ze er op uit zijn elkaar in een
hoek te drijven.

De gewone Rus en de gewone Amerikaajj zijn mensen net als wij, vriende-"
lijk en behulpzaam. Mensen, die ook graag ia vrede willen leven, Maar vrede
is geen kwestie alleen van willen, vrede is een toestand van zijn En als we
goed opletten, zien we dat die toestand er in het dagelijkse leven niet is<
Want de meeste mannen wensen de baasde spelen over hun vrouwen en die weer
over hun kinderen. De echtgenoot wordt gecommandeerd door zijn chef op het
.werk en die weer door de productie^ of bedrijfsleider, terwijl deze weer
afhankelijk is van de directie, die tenslotte weer te maken heeft met aller-
lei economische verhoudingen, concurrentie, af zet, grondstoffen, é d,

Zo bouwen we een pyramide van angst en onrecht en iedereen, die eten. wil,
JLoopt mee. in dat gareel, omdat hij de secondaire waarden boven de "primaire
stelt, Hiet de rede (het recht) is de grondslag van deze samenleving, Zij.
is het dus evenmin tussen de volkeren. Neen het is de angst en daarmede de
macht, want 'beide zijn inhaerent aan elkaar. Is het dan te verwonderen dat'
er zo'n spanning in de wereld is ? Deze toch is het resultaat van ons doen,
van de door ons gebouwde pyramide, omdat we veiligheid trachten te zoeken.
Zij is door geen isme te doorbreken, dqor geen philosophie of andere heil- ,
middeltjes. We hebben zelf deze rommel gemaakt, we zullen haar ook weer .
zelf moeten omzetten in iets beters. ~ •

Tot vrij creatief critisch denken moet de mens komen en op basis der
menswaardigheid en verantwoordelijkheid gaan handelen. . " • ' ' •

Rusland en- Amerika kunnen naast elkaar leven., als , hun belangen -elkaar
niet «ouden kruisen, doch dat doen ze wel, anders ..waren het geen belangen-
meer.. Pas in éeh wereld waar de belangen zijn opgeheven, kan vrede heersen.
De Amerikanen wensen hun posities te handhaven in Azië, de Russen wensen de
hunne uit. te breiden, dat betekent dus : verdrijving 4er Amerikanen. En zo
gebeurt dat wederzijds in de wereld. Als c|e rede zou heersen, zou ei? van
uitbreiden geen sprake zijn. Maar nu staan we nog in hef stadium van dé
macht, van het geweld en is de een er óp uit de ander uit. te schakelen, door



middelvan allerlei mogelijkheden, hetzij vriendelijk of onvriendelijk.De *
oertijd ligt nog niet zo heel ver achter o n s , . , . . , . . . . ; . . . ,

De 'Ru.(=sen trachten 'door middel -van hun zogenaamde vredesacties dé wereld-
opinie, te ."beïnvloeden, de. •Ame'rikanen doen-het weer op hun wi;jze, hoofdzaken
lijk dmv hun berichtgeving»'maar'beiden doen niet voor elkaar onder, Wat"de
Russen bij^r^rbeeld beogen meli,hun,l^è^sacties, kunt U lezen in-hét Franse
coEimaisbiüohe partijorgaan ^Qahierst-d^i;'Communisme'r van Maart 1950»waarin_
staat : '"' ' ' • ' ; ' ' : '.' '•
"Door "de'zë' strijd te intensiveren'en door met. inzet "van 'al hun'.krach te n- bij.-
'JQ dragen tot de grootst mogelijke eenheid van actie met alle patriottische
^Xsmmsntënj met alle yredespartisanen, welke ook hun politieke opvattingen "
mogen fcijn, zullen onze.^ volgelingen en organisaties' de' pmBtattdigh^eaen^^kannen
^chejgpeii, wgarin de invloed-van oxize..pajrtij gröTêr enTïa'ar organis.aWrfscIië"'
y'asijsJjrsder wordt","'. ' ,1 •'•
'^"onderstreping is van mij, .,opdat U nog eens goed weet waar het alleen maar
om gaat.Wie het an'ders siet, heeft bepaald no,g nimmer met di't genre lieden,
kennisgemaakt., . - .v. '
.Aan de andere zijde is het niet-."beter. -De Amerikanen,dife zich opwerpen als
kampioenen voor de vrijheid-en de vredf;» hebben wel een sterk vri jheidsge--
vüU-1, doch dit-ontaardt .veelal/.in .een exploitatie van economisch zwakkeren. (
Ws ho-bb^ n Marshall -hulp gek-regenjomd-at^^erika niet graag .ziet dat' West-Eü-.
.fop,^ invloedssfeer van-.ïïusland xou worden; s-u.de rz i j ds • hadde,n we ook fflolo-..
l- of hulp. -kunnen krijgen. ,-Dë partijen ;d'oe:b; niet voor elkaar onder,óók hier-' -.
r^rildtr -\voer -. invloedssferen, scheppen^- ..^.andhaven en uitbreiden. '..,"..,.,,
W±e.--de berichten leest van links socialist is che zijde betr. de regeling en ' •
t e.wigbetaling der oorlogs^chu.l.den(bijv. v. Oost-Duitsland), wi.e het inföima-
tieblad leest van Yougoslavië betr^ het russische optreden op de Balkan,komt
tot geen andere .conclusie dan tot deze^.ene. : dat het gaat om, de macht,"bm; , l
de massa's te beheersen en uit te buiten, ' ", . , ' ' . ' . .

Het zou-onjuist zijn'om in de Koreaanse kwestie de Amerikanen de schuld.. ,
van alles te 'geven.Sven onjuist zou het zijn dit te beweren van de Russen;-
Eo re a fet aat'• ook tii'et op zich zelf, doch'is het resultaat van een aantal agrea-
öieve handelingen en een agressieve mentaliteit.

De spanning, tussen .Rusland en'Amerika is ook. niet opgelost met het terug-
drijven van de Noord-Koreanen naar de 38ste breedtegraad of met het verlenen
vaneen permanente zetel'in de Veiligheidsraad aan Mao Tze Toeng, Ween het .
probleem blijft bestaan, de spanning duurt voort, want de agressie houdt aan (
'beide zijdan niet 'op. . . ' - . " .

De Russen tasten de zwakke plekken af in het "Amerikaanse'front" en slaan
dan .economisch'of militair hun slag(of dmv hun satelietstateh), de"Amorika™
nen houden er op hun manier .een liberale-zakenpolitiek op na? die gebaseerd .
is op de vraag : "Hoe kan ik het meest-e geld verdienen?" En deze vraag geldt
±Le't slechts 'tegenover rivalen als Rusland, doch ook in de. onderiir;.g3 verhoXv-
dingen niet de zogenaamde bevriende mogendheden, wat U hebt kunnen constafft-.
ren in .de verhouding USA-United Kingdom(Engeland) en Rusland -^Tougoslavie ..

Sngeiajad'kón indertijd na'de oorlog wel Amerikaanse 'financiële steun krij=
gen alp. het haar beschermende handelsreéhten ' -meiti haar domiaions zou prijs»
gs ven.'£;'.a dat heeft ze van ai-moede moeten doen, zoals-wij in ïïidones.ië, " ' •

Wie dit begrijpt,, heeft ook Kunnen'lezen ( -er zijn maar Geinig' mensênrdïe_
de kivaiit goed kunnen lezen .') dat die Amerikanen helemaal niet- zo afwijzen.d
stdïi.deri tegenpver iHo Tze T'oeng, toen bleek dat Tsjang Kai-fiijek niet meer te
redden'was.' Men heeft dan ook kunnen Ie z en'dat v'de-- handel tussen Mao- en v-the
United'Stat es "al aardig-gegroeid was. Mao zelf begreep ook: wel dat hij, the" -
United .States'nodig'had, -want de geldlening van Rusland was niet zo'erg'groot.
Waarom die niet groot was 'zou misschien hierin kunhen' zitten, dat de Russen



e'n' al te zelfstandige Mao 'niet•prettig zouden vinden, gezien zijn vroe-
gere afwijkingen van de Mo'skou-politiek ten tijde van het ; debacle' in Kan-
ton, waarna hij. los van de Moskouse sateliet Li Li San een boerenpolitiek
heeft gevolgd', die er- op'gericht was dat/niet het stedenproletariaat(van
de industrie) doch het boerenproletarïaat de revolutie kon brehgenjdaar
hij wist dat ;China er alleen dmv de. boeren kon komen. . ..- - - : ; ' ' '

In dit verband zou het Wél eens Interessant-zijn na-te'gaan hoe de di-
verse stromingen in China momenteel zijn. Van belang is zeker' dat bljv^
Noord Korea wel.overstroomd is met propaganda uit Moskou,"doch dat men er

•uit hét grote Chinese rijk met zijn 400 millioen inwoners, bitter weinig
matei-iaal ziet. Moskou houdt niet van te veel zelfstandigheid, dat leidt •
maar tot schisma's, want er is maar l paus 'en die troont in Moskou..- ,- . ,",

Zo kwam er dan ook .geen Balkanfe.dei'atié tot stand, waarvan'Tlto en Di-
mitsrov voorstanders waren. Er gaan hele rare geruchten over de dood''van
Dimitrov en vele andere vooraanstaande" Bulgaarse revolutionairen.Waarschijn-
lijk is ook daar het bekende recept toegepast? dat men in Kbrea"gebruikte
(volgens Valetin Toma - De Vlam 5.8.50) dat ook revolutionairen, dié geen
absolut' • gehoorzaamBeid aan de partij'betonen, worden uitgeroeid.......
U kent het nieuwe Ite d' van de Oost-»Duit$é>; volksrepubliek to.ch al 7 " De'
partij, de.partij maakt geen fouten ,'-» Zelfs Goebbels was nog niet zover_.>'

Mao is een reëel man met een gezond stel hersens. Zelf hee-ft hij iri het
blad van de Komintern verklaard dat men in China nóg .niet _aan. e'en communie*
tische politiek toe is, omdat men-medé aaagèwezeö is op"het "kapitalisti-
sche" Amerika. Hij zou zich dan ook''bepalen tot een politiek van-, sociale
hervormingen, zoals we die ook kuanen&waarnemen in dé Repubiik.Bad.ones.ia
Serikat. ~ " ' • - . . . ; " ' . * • • ' . ' - " ' ' . - . . - . • • " ../.. '.'••-••. ' • ' . ' • ' • • • •

. Overigens moet ik hierbij nog opmerken, dat U eens moet ".'opletten hoe
merkwaardig het is als men de macht--in handen heeft gek re gen. : dan.'wordt
de hemel op aarde meteen een stuk op'"Se'lange baan geschoven. .Men' pro jee--'
teert maar "ins Blaue hinein" en als de massa het vai'lè werk'gedaan hee'ft,
dan heeft (..men haar niet .meer-nodig. Weet U nog wat Lenin'Eei ? ."De..massa

•.is het zaad voor de revolutiej wij zijn voor de democrat ie -zolang-^ we die'
nodig hebben ". De katholièkfe kerk is. er nog niets 'bij..'......,,..',.. .-/ •-. '-:

De Amerikanen stonüen dus aanvankejLijk niet .onsympathiek tegenover dé
regering van'Mao Tze .Toeng, want zijn" beleid betekende •:. industrialisatie,
geldleningen, export van machines, en Andere pro'ducten; -1-nvesteiihgsmoge-
lijkhedön, explbitatiegebieden, invlóe.dssferen.-, » . / . , . * ' . ' . -

De gematigde'Amerikaanse" stroming had' zo zeèr-deae ':lib.erty-mined":po- "
litlek doorgevoerd, dat men1, in The ''United States, :Formosa had prijsgegeven
alsmede ook ?ran's Indo CMna.' •'." . . . . . . • • ' " ' . • ";

De niéuwe Chinese Tege-rlng was nog wél niet officieel, erkeüd"door Ame-
rika en ze had ook-nog wel'geen-periaanente. setel in de .Veiligheideraad," '
want de Amerikanë»-.zaten nog stéedfe:;met .'Tsjahg'-in hun maag, die'hen kapi^.
t aJ;en. gekost had, maar ook dit had-'Mao ..wel voor elkaar •.gekregen,: want ds
wereldopinie ging zich ten- zijnen'gunste wijzigen. Men heeft zelfs in de
dagbladen het Amerikaanse aanbod kunnen lezen dat men op grote schaal: ge^..-.
neigd was Mao financieel'te steunen, . , '
De Ar-ierikaanse zakenlieden ware^niaet meeste gebaat met een'"vriendscEappe-^
lijke verhouding met Mao, v^sjat zijn-munt was beter dan de inflationistischp
munt van Ts'j.ang, maar toen ging het' mis. v. . = - . . . . , " " ;

En 'we kunnen nu wel beweren.dat die Amerikanen in Korea niets $©•• taken'!
hebben en dat zij zich dus buit.sn dié kwestie aldaar hebben te houden,maar
de zaak zit dieper en mijn opinie daaromtrent ia de volgende : '



IK^geloof niet dat de Russen het .zo bijster prettig vonden dat Mao é'r-
uitgebreid.; betrekkingen op na hield; met the 'un'itéd'.States.Enerzijds zou hij
daardoor te zelfstandig worden ten opzichte van Rusland, anderzijds lijkt
het'mig 'toe dat de .Russen een grotere---Amerikaanse invloed in China niet op
F.rijs zoudsn stellen. Het is overigens..opmerkelijk te. constateren hoe .weinig

"reen op hst ogenblik van Mao zelf- hoort inzake de Koreaanse oorlog. Wel heeft
«s Chinese sinister SJou en Lai .gezegd, dat, de Chinese regering er buiten

'wenst öe. blijven, doch daarnaast, hoort men van. andere zijde dat-hij ook:-'
trcepën h a d .aangeboden a a n ÏToord-Korea. - ' . - . . ' ' • ' • • .

Hst zou niet onmogelijk zijn dat. er op-dit. gebied geen eenheid bestaat ia
de boezem van de Chinese 'volksregering, gezien ook het feit dat daarin nog

"al uiteenlopende figuren zitten.Doch dit schijnt anderzijds weer geen belet-.
.2el 'te zijn(die-'-oorlogsmoeheid dan, waarop Sjou en Lai wees) om toch yöort
te gaan de-co raimini s t en.-van-Vietnam te;'bevoorraden en dat men van'plan is
om Tibet binnen te rukken,terwijl Kanton ook een goede kans loopt bezet te"
worden.'Opmerkelijk zal het zijn te zien hoe Engeland en India daarop zullen
reageren..-Engeland erkende de Chinese volksregering wel,evenals India.Be
laatste is echter neutraal in het Koreaanse conflict en stelde een bemidde-
lingspoging voor tot oplossing van het conflict, terwijl Engeland thans^ge-/
li,jk AMStralie en Canada' materiaal en troepen heeft gezonden,." _ •

_T?'Vb Tibet betreft ; 'dit is eerT f eo.da.la godsdienstige staat, "waar het La-
naLsrae de hoofdtoon aangeeft. Op iedere 4- :'mannelijke inwonen is er een mon-
nik. Er zijn ca. 3000 kloosters.Terwijl er (volgens IV10) een. spanning be«
Ptaat tussen de Tasji Lama en de DaliL§~'Lama, waarbij] de eerste''óommunistlsc.b.
gezind is en de laatste één Angló-Amerifcaanse georiënteerde' groep rond zich.
heeft'staan.Sedert 1920 is er steeds>een belangrijk contact geweest tussen
Tibet en de Engelse regering,Dit is gelegd door Sir Charles Bell, de schrij-
ver van het'boek ""Het Portret van de rjDaila Lama.

Hst komt mij voor dat een strijd om de macht -de oorzaak is van het optre-
den der Tasji,Lama,want men is in Tibet niet zo erg .op Chinezen gesteld en
men beschouwd zich zelf als-eenzelfstandige staat los van China.De Chine-
zen zijn er al- eens eerder op • uit. geweest om dit gebied in hun bezit to
krijgen, vandaar deze koelte......,,

Ik acht het dus niet -onmogelijk dat de Russen er belang bij hebben dat
zich in Azië-'de situatie'-zo ontwikkelt: als we nu kunn-n aanschouwen, nml dat
zij.Amerika wensen"te .stellen tegenover alle Aziatische volkeren,inclusief
'China, opdat hun eigen invloeden groter kunnen worden. . •

Dé vertegenwoordigers van Amerika hebben eerst nog getracht met Rusland
tot een vergelijk te komen. Zij hebben aanvankelijk aan Rusland gevraagd oró
alles aan te wenden om de Noord-Koreanen te bewegen hun strijd te staken eja
zich terug te trekken op de JSste breedtegraad. Dat hebben de Russen "niet
gedaan.Integendeel zij hebben de Amerikanen er openlijk van beschuldigd dat
zij-de agressors*; zijn, waarop de Amerikanen op hun beurt Rusland, s r van • ,,
beschuldigd hebben tot de aanstichster van de Koreaanse oorlog te behoren.

Het zou daarbij helemaal niet onmogelijk zijn dat ds Amerikanen er de
lucht van gekregen hebben dat er geheime afspraken .zijn gemaakt door de Rup-
sen ia<3t andere Aziatische volfegÈóepenjdie er' op gericht souden zijn de
Amerikanen uit Azië te verdrir;r,-en, zodat de Amerikanen "nu hun 'rliberty-
mined'rpolitiek hebben gewi^;/,ig-i''en de' reactionhairen en militairen in ïhe
USA hun kans hebben gekregen om door middel van een "sla er op los"politiek
de posities van the USA te verstevigen en te .handhaven. - Zo zien we nu dus
dat Eormosa verdedig d wordt en ook Frans; Indo China, /Rusland'.heeft hieriüede
dus de Amerikaanse reactiónnaire stroming in de kaart gespeeld'en de :gema*-
tigde stroming in e en "hoek laten drukken. Het zal de laatste keer"rds-c zijn
en ook de eerste niet, want de houding van de sociaal-democraten na de.



.ètste wereldoorlog, wordt voor een niet onbelangrijk deel bepaald door
'e houding die Rusland reeds,. voor deze laatste oorlog tegenover alle .po-

litieke teg'enstands ra heeft ingenomen,- en waarvan: de moord op Tro'tzky,
Eoe'.-harin.en.d.5 velen die vielen in de Jlp.skousehe zuiveringsprocessen van

,7 on later, belangrijke voorbeelden zijn. '

De Amerikaanse ommezwaai heeft wel degelijk een oorzaak gehad Zij gaan
gesn oorlog voeren, zolang ze in vrede : geld kunnen verdienen^ want. oorlog
k'ü.?t ge ld.,. Ze beginn.en er pas aan, als se merken dat ze er uit ..gedrukt 'wor-
den, Lat . deden de nasi 's en dat doen de Rusaen nu weer.

'Men kan vwl zeggen dat die Amerikanen niets in Korea te maken hebben,
doch dit zelfde geldt niet minder voor de Russen. De Amerikanen hebben de •
oorlog tegen Japan gewonnen, terwijl de. Russen er pas bi.;j kwamen ,toen het
einde in zicht was. Zij hebben sich alleen beziggehouden met het ïeegslepen
van het door de Japanners geïndustrialiseerde Mansjoerije en Korea.

.Korea is altijd een land geweest dat te lijden heeft gehad van .de hszet*™
ters. Uitbuiting 'van Chinezen, llucsen én Jappanërs. Het ging van de ene .
hand over in de andere. En eerst onde^^aüèpiciön der Verenigde Naties .'is'

C hst wesr een zelfstandige staat gsworcttCh, of liever gezegd : twee 'staten,
ws..".t het Woorden 'werd' bezet door Russascb.s troepen en ten Zuiden van de
J58st'--j "breedtegraad zaten Amerikaanse troepen. • . . . . -

I!e Kussen gingen er officieel weg, doch fccblbep. er volgens Val let in Toma .
4000 adviseurs ^achtergelaten, terwijl^diverse belangrijke Russen andere •""

_ baantjes* kregen. Ik vermoed dat de Amej^kanen niet' veel anders' gedaan hebben,
Foster 'Drallss was nml voor het uitbreken der1 vijandelijkheden ai op Köre'a •
bij da 38ste breedtegraad "ter inspectie".

Overigens is het interessant' ,t e yêöiemen wat deze oude rot ons te ver-
tellen heeft, als advi-geur van het State Departmsht :
^_J^P_an •••gg.Jjet Ruhrgebisd gj.jn 'de^ sj^u^telpo_sities wa^.r'het
zi;j?i beTsngrïlpc^5aa'r TiggeiEfde gr^rSe Th^astïiegaïïiëïïëü, me

om ^aat'. Die^ _ n
'r TiggeiEfde gr^rSe Th^astïiegaïïiëïïëü, met do mass"ale prq™

duet ie „Wie haar 'beheerst, wint.de volgende slag. • „ ' '

heeft belang bij invloedssferen in Azië en Rusland heeft er "be— '
lang. bij. Hij konrb mij daarbij voor ds,t. Rusland niet ongevoelig kan zijn om
één Koreaanse 'satelietstaat naast zich, t.e hebben, die kan dienen tot .-
uitbreiding van haar invloedssferen, versterking eü. bescherming van haar'
vlootbasissen in Azië, bescherming van het Siberische achterland, dat in

- de russische industrie en ontgiiming ( o, a. veel edelmetalen) een zeer be~
lang.rl'jka rol gaat spelen. ; .

Ik spring hier van de hak op de tafe, omdat het ,een met het ander verbon-
den i 3 „Het is een aangelegenheid, die geheel in elkaar loopt i We moeten al—

..., l;es' in haar werkelijke verband zien. Zonder dat is een juiste conclusie niet
. mogelijk* • . :

Wie de positie van Mao Tze'Tqeng kent, weet dat er geen extreem c öarmi-
nisjjiö' is door te voeren, want.de moeilijkheden' zijn' voor hem op finoiicieel
en industrieel gebied zo grootV dat het vooi1 mij nog 'een vraag' is of hij
de "bo-;:;?en werkelijk enige uitkomst kan bieden, Men spreekt er.sëlfs over
dat er ICO • mi 111 oen ChJ.nezGn.to veel zijn, dis zouden moeten emigreren,

China heeft nodig :. oat g inning, dus., bebossing, ' : dus i rri gat i e werken, dus. .
goede dijken. China heeft nodig :. industrie ,...dus': -krachtcentrales en rivier* '.
ren met goede grote stuwdamm.on. ••Eapitalöü zijn daarmee gemoeid, Mao heeft.'. '
ze rjiet. , . en Moskou gaf se, ni<?t. Ja de .Chinese provincie' Sinkiang wordt nu ' '
geëxploiteerd. De, "kameraden" ''zijn zo goed daar een. handje te helpen, als
^e de h-3lft"van"do opbrengst in, hun ,zak kunnen steken. Map. moet dit lij de-.
lijk toezien, Tito accepteerde deze "socialistische" hulp niet.



In de vorige uitgave van "Inzicht en Daad" werd er melding van gemaakt
c!at Mdekou de revolutie in Azië de nek had kunnen omdraaien als ze niet
baar zin was. Wie weet dat Moskou alleen maar haar invloedssferen er mee
vorstellen, "begrijpt dat ze deze revolutiqnalre tendenz in Azië .niet de nek
aal omöraaiös.» doch dat ze wel zal •trachten de.•.leiding eanvan in~h~ariden te
iri j gen., war..-; er is maar l paus en di'-ê feî oont in Moskou , ' . •

We teiünón nu verder nog gaan beweren.dat het Koreaanse volk eenheid'wil,
doch men zei voorzichtig met die eenheidppredikaties van-de comrauvj.sten. Wil«
halm Piec-K en Grotewohl willen ook eenheid in Deutschland onder leiding va'u
•:!.e S.S.D.,dan zullen volgens Pieck alle Trotzkisten en Titoïsten uitgeroeid
worden......(letterlijke uitspraak).De eenheid van het kerkhof.

Wie meer over Korea wil weten, kan ik de uiteenzetting van Valetin Toma
in "De Vlam" van 5 Aug. jl zeer aanbevelen. Deze Oost-Europese revolutionair- '
begrijpt waar het om gaat en komt met documentatiemateriaal,waarbij hij o. a,
aanhaalt dat de hele linkse oppositiepartij in Noord Korea is geliquideerd,
'Dat haar leider Tjoi En-Sik vermoord is., dat er met Zuid Koreaanse collabô -''
rateurs en Jappen in Noord Korea wordt:-samengewerkt .en dat de partisanen yen
uit de oorlog tegen Japan, zijn vermoord* Iedere- revbluij.ionslr, die geen-abr
soluta gehoorzaamheid aan de,partij betoont, wordt, uitgeroeid. .,.*...,..'.,,.'. .
".Die Partei,-die Partei macht k>i3'i.Fê r̂... Die Partei, die Partei hat rat',
recht.,.,,...." Zelfs ai;}." die, lid van" eön'nazi-beweging si ju geweest, kragen
ui Oost-Duitsland een/brief j e thuis, om-lid te worden van de S.E.D. ( de <
orginelen daarvan 'zijn/het "Het Vrije .-Tolk'1 afgedrukt*

Als we al de genoemde punten in'overweging ïiemëh en we bedenken daarbij'
dat het er uiteindelijk om gaat om de andere partij in een hoek té drijven,
clan kunnen- we nu zeker wel constateren^ dat de Amerikanen, niet van plan zijn
dat langer met zich te laten doen en dat dit .een van c;o redenen is van ds
hedendaagse koortsachtige bewapening. Als Rusland doorgaat, hetzij ëelfntan-.
dig, hetzij door miö,dël van haar satelietstaten, om de Amerikanen uit' Azisv
.te verdrijven of om nieuwe gebieden te bezettenj dan betekent dat zonder
mssr :oorlog. ' . . . . .

Da .i'iaerikanen strijden niet op Korea om het corrupte systeem van Syngman
Rhee te verdedi.gen, neen aij vechten er alleen voor hun eigen belangen. La-
ten we in deze kwestie toch vooral reëel zijn en nuchter alles bezien,want
wie er een naïeve of te idealistische redenatie op ha houdt inzake het "toe--
kennen van recht betreffende een van beide partijen, komt zonder meer in een-
van beide kampen terecht, waarbij de gewone man in het geheel niet pobaat 'is,
V/ant s-djü buis wordt tot puin geschoten, zijn kinderen worden vermoord, zijn
vrouw wordt verkracht. Zo is de werkelijkheid t och j niet waar. ,,-..? Sn hst <
loet er niet toe welke soldaten of dat-dosn, hij is er de 'dupe van. Hl:],, zij n
•yr-ouw.j zijn kinderen^ de hele mensheid.Geweld kan nooit uifcfcomèt brengen,
alleen maar haat. .En haat is er in deze wereld al genoeg.

Waar de volgende slagen zullen vallen is nog niet bekend. Het kan in Per-
zie zijn, in Afghanistan, Kanton, Youg'oslavië of Deutschland, wie zal het
zeggen ? Vast staat evenwel'dat de belangen, die elkaar vandaag kruisen,el-
kaar zullen blij ven'kruisen, morgen en'c vermorgen, totdat een van beide par-
tijen er genoeg van heeft,, zoals bijv, Churchill, die zegt : "Als we de oor-
log pp Korea verliezen, betekent dat de derde wereldoorlog1.1.'

Zo leggen dé kaarten op tafel : macht, want we leven nóg ,in het stadium
van het geweld, waar.niet dé rsda maar"~de overheersing bepalend is. De rea-_
llteit is 'dat de Koreanen zich daarvoor door beide partijen laten gebruiken
om hun land tot een puinhoop te laten, schieten, zodat ze straks op .e-en sciiötij.
-ra een slof bij een van beide partijen om geldleningen kunnen gaan bedelen,
vrat opnieuw verplichtingen en onzelfstandigheid teweeg brengt.



De vrije,mens kan niet kiezeft tussen ïïoord- en Zuid-gorea, want het is
zoals in 1948 Ifounghill Kang neerschreef ih een artikel in U -U. World :
" In de i^issische zone heersen honger j vrees, en gebrek aan vrijheid ; in,
de amerikaanse zone armoede^ terreur''éjD.'iiat i mi dat i e ". .
Laat ons een volgend keer zien wat wij-1'kunnen doen om aan deze' onaangename
situaties het hoofd te bieden,Tot•slöt^de litanie voor alle heiligen :
"Die Partei, die Partei macht keine Eehiér-, die Partei, die Partei hat nur
recht".... ,.

DE REDACTIE

Om misverstanden te -voorkomen, deelt de Redactie mede dat alleen de arti-*
kelen die ondertekend zijn mét t Redactie Inzicht en Daad vöiledi g door ;
haar onderschreven worden. • "̂  -:' ••<•' '• • " ; , . .
Artikelen, geschreven door redactie-le&en en anderen^ zijn dus uitsluitend
voor verantwoording der betreffende s ejbM 3 vere. • • ' , >

v Periodieken, die niet in de advertenti^-rubrie,k voprkomen. Hebben meVons"'-
geën-. o vereenkomst aangegaan, daar zijkan, niet 'op onze aanbieding ingingen,,
In verband met de afgelopen vacaatief "verschijnt dit nummer half September.
De volgende uitgave van Inzicht en Paad; verschijnt weer 'ge woon aan het-be»- '

. gin van, de: maand.- ' , • . '..'.-^ '"-.',;•. - : . '" ' ' • ' / , . , ' ' • ' . ' ' ' .'•" . ; .

Dé "uitgeverij "De Driehoek in 's Graveland heeft de pretentie goede •, boet-,'
ken uit te geven,, die bijdragen tot dè^ bewustwording . van de mens. -Jii onz^ " '
tij-d,, nu alles meewerkt aan de verbreifdlng van een funeste, .en.; dpdende. höfe-r-
degeè'at is eéh streven als dit te meer^ prijzenswaar4igi.-Ife b«n er .daii'. opk';;
zeke?1 van dat het keur van de Driehoélë -• de ganzeveer in , e en driehoek; - ; ' •
een goede waarborg is voor waardevolle* boeken, • . - - . v . . , " ' :;i ' ,

Dezer dagen verscheen bij deze uitgeverij een nieuwe -reeks; van goed. ver»
zorgde boekjes, de zgn Podiumreeks,, waiarin werk verschijnt van- Federlan^se
letterkundigen^ die aan het maandblad ̂ Podium medewerken. -.-••" " . / .

Yan de schrijfster Til Brugman, die tot nog toe maaj5;w-einig publiceerde ̂
verscheen een goede novelle "De Houten Christus", die ra eds eerder in het
maandblad "De Nieuwe Stem" verscheen. ;Sen hokten Christusbe.eld krijgt hier":
opnieuw betekenis als vertrooster voor arme, verdwaalde en eenzam© mensen.
De iicvelle is goed doorvoeld en brengt ons, een evangelische Christus nader.

J. B- Charges publiceerde in, de PodJoporeeks een, verzenbundeltje "2lendsta^
tion".- In onze" moderne dichtkunst neemt '.. Charles een 'geheel .eigen plaats in,
Charles heeft een goede yerbeeldingëkracht en beschikt .over \, -krachtige
scheppingsdrang, • die gepaaid aan zijn eruditie,- tot opmerkeiljfce verzen
leiden, die vooral bïj herlezing steeds, weer meer, verrassingen geven., ' ••*'•'-

"Buitengaats'/ is één verzameling van^ drie novellen, van S j oerd Leiker» die
allé -wel' 'niet" e;ve:n ^è:slaagd .sijü,; maarTtiQCh .zeker"getu:5.genl ven,, schrijvers--
vakmanschap. .;V'.;.. . ' , ' " . ' . ' ,;, :/ ' '[.'.' . :;"; '_ ' / ' . . " • "• •- [

De uitstekësde :bandontwerpjes van, deze deeltjes van Ottó Treumann -ver-
dienen byzondére löf> .. , . „, ,-.",.-. . ., . •, . , . - ; ' '

De :vrijheï%- ,-die gaat ongekleed



VÜBDEgESBlG DIBE5TBSTQOH ' ,

• •• Simon Redmeijer

In' hot-"begin van de vorige eeuw- onwetende Charles Darwin een~revolutie
in de biologie met zijn theorie dat he.t'.-gehele zijn een evolutie is. Zijn
Leek "De a.ft.taTïiïï)j.ng van de mens en de .gesraele -teeltkeus",werd met veel ru-
iioer ontvangen. . . , " " : • . . . " •

In "bovengenoemd boek wijdde Darwin een lang hoofdstuk aan de zo bekend
freworden en te pas en ecpss gebruikte natuurwet, nml. "De strijd om het be~.
staan". In dit.lange hoofdatuk, voert hij bewijzen aan. dat alles een strijd
cm het bestaan is. Met enkele woorden erkent hij ook. het wederkerig dienst»
'betoon, doch niet zo uitgebreid.

Prins Peter Kropotkine schreef naar aanleiding van dit hoofdstuk zijn
boek "Jtöitual Aid"(Wederkerig Dienstbetoon), niet om het tegendeel'te betogen,
raaar als supplement. Als zodanig moet'men het boek ook beschouwen. ':" x •"•'

Peter, Kr-opotkine werd 'in het tsaristische Rusland geboren in het begin
van de vorige eeuw. Zijn ouders .waren van'een o-ud adelijk geslacht. Het
spreekt van zelf, dat voor ds' latere ^ geleerde.,geen andere toekomst was weg-
;:':t-].eg.I dan het leger. Op 16 jarigs leeftijd ging. hij dan ook naar een school (
•;lei' p-ages, waar hij op 19j jarige leeftijd afging om' adjudant te worden van'
•Ie gouverneur van- da provincie Acoer.'iaaSiberïë. '

Waarschijnlijk'deed'-hij in deze tijd tal van waarnemingen in de natuur,"'
waarover hij schreef in zijn boek "Matual Aid". Op 26 jarige leeftijd di-aai-- '
de Kropotkine'aan de dienst zijn rug t'de .voor de gouverneur, Hij nam plaats
op de banken van de universiteit in Petersburg. Reeds' op jeugdige leeftijd
"bezocht hij veel de hutten van zijn vaders lijfeigenen. Toen reeds sag hij
h e t slavenleven, d a t deze mensen leidden. . ' . . . :

Op een reis dcör Europa ontmoette hl'j in 1871--72 de Socialistische Inter-
nationale, waar hij zich dadelijk bij "aansloot. Eet was geen platonische
.liefde'j' aegt Dom-sla ITie.uwenhuis, want daadwerkelijk sijsjfct® hij zich. in ds
strijd, rloor lezingen te houden, voos? de arbeiders. Tegelijk met vele andorë'"". •
•rolgol'3'ngen van de Internationale werd'hij echter in 1875 verraden en naar
•Ie Peter- en Paulsvesting gebracht. Geestelijk gingen ze er -kapot'en-Kropot«
kine moeót elf van zijn "kameraden: overleven, die in waanzin zelf moor d "plee g-*
•ien.. Zelf ziek geworden, werd hij in 1376 naar een'hospitaal gebracht.waar .
het E$m gelukte op-29 .Juni van hetzelfde jaar te ontvluchten naar Geneve.

Van Genève vertrok Kropotkine naar Frankrijk, waar hij dacht meer- vrijheid
te hebben. Zijn illusie-werd een wrede desillusie, want tèsamen mét anderen (
werd' hij in 188.1 gevangen genomen. Op dit beruchte anarchistenproces werd
hij in ;1882 door de rechtbank: te Ijyön tot vijf jaar gevangenisstraf vex-cor-
fleeïd,- :

In de gevangenis werd zijn eerste werk uitgegeven oncler dé hoede van
.'l at e ra "vriend,--de. Franse geleerde en anarchist Bliséo. Re c lus, mal. "Parole
i 5un Revolte "(Woerden van een Opstandeling). ' •

Uit "de gevangenis ontslagen, vertrok'hl j ia 1886 naar London,' waar hij
de kost verdiende met litteraire .arbeid. Hisr verscheen zijn • wereldberoemd
en veel opgangmakend boek "La Cor-.guête -du Pain"(De Verove:ói-ng van het Brood),
wat, 'zor zegt Slisée Reclus ' in-zijn voorwoord, eigenlijk een'voortzetting is'
van'"Paboles d'un Revolte", doch veel bezadigder. '

"De Verovering van het Broad" -is een studie over de toekomstige jnaatechap-
pij.. In London schreef hij' o; av het artikel "Anarchisme in de Britse'Eney-
clop'adié'" en sijn "Wederkerig Dienstbetoon".

Teen Kropotkine dit boek schreef, wilde hij helemaal niet het tegendeel
bewijzen -van.de natuurwet, die Darwin ontdekte. "De Strijd pm hot. Ber-tasa" en
;rW8derk92*ig Dienstbetoon" zijn geen.tegenstellingen.Ze zji.jn eë,ii aanvulling
op hetgssn Darwin. ontdekt had. ' ' • • . - . . . * . . - :' ;" ' -



In de strijd voor het leven, om het1 "bestaan, heeft men' de steun in te :
iui de wederkerige hulp.' De individualistische .dieren . sterven- uit,
d? gezellige diersoorten welvarend zijn') aldus Kropotkine,
staan^ strijd van de gezellige diersoorten is dus een succesvolle -.;

strijd, het is : . wederkerig dienstbetoon. Darwin .had 'dus' ge lijk- j t oen "M j
de strcijd en het bestaan, zo belangrijk • vond, Het .bestaan,' het leven" is het
doel VrtJii de mens. De strijd, is het JsicUjèï' van bestaan .en dit middel is ":.
wederkerig dienstbetoon. ' ' ' - . ' ' • " ' ; * " . '

Strijd om het bestaan wordt al te- vafek gezien -als een strijd van indivi-
du tegen individu. Dit ie echter geen strijd om het beètaan, maar een strijd;
naar de dood„ We moeten de strijd om het bestaan z.ien als een groot geheel,, ',
niet als '• individu, want dat voert tot de ondergang. . - . ' ' . " i"

De strijd in haar geheel, in geiaëeftéchapyiö een wederkerig dienstbetoon
, aan' de gemeenschap-. De strijd is geen strijd mét geweld, geen doodsstrijd -
dus, maar een strijd op hoger plan* £?t?rijd als .wederkerig .dienstbetoon |s o.
a. .: " . . • ' ' "" . . ' : ' . ' - '-i ' » - • ' ' " '" " - . ' . ,. " ' '""v

cultivering van land, organisatie ...van h<et verkeerswezen, strijd tegen; epi- T
dëmieëa, enz. ' . ! • ' ' ' . K- ^ V '.''.', . v . ,^„. . . - • •'..:. . ' . . _ v ^ - - ; : - ' • -

Belangrijk is het boek van Kropo'tkln^ ook, ;öJnp:at hij "veel ̂ ^.^ért'èlt" Van " ' • ' • , ; ;
hst dieren- en plantenleven, van,hst;,;:iév^n der mensen in clans ..en's-taïqkeii ' . , • " ' . ' . '
-j:a. fe. üii das leeuwen- en' overvle modeijn^ ï^is. Leerzaam is het .vooral.' 'Krppot-i^
.cine was • eein knap; bioloog. ••^';-r^:' • ' ' , ' . - . ' • \ , . ', ' ". < . ',,":'"

WORLD. TOÜTÏÏ .ERIENDSHIP IE AÜGUE ' , . . " . .'•• .:' EONGESSS 1950

Oaae medewerker Jan Klein Egëlink te -I/oèhem, ontving- van, the";Woï?ld .ïputh' ,ï ':.
Friendship Leagiie,': afdeling Obërhausendben aantal ui tnö. dl gingenv om. met;' • ,
een groep jonge mensen' deel te nemen, aan het internationale congres:. dat .•;/... •: ,>
aldaar 'zal' plaatsvinden -op 7 en 8 Oc,tó?ier.= ' • ' , - ', • • ; • • • • : v . . . . . . v . , ' / , - . . . ' ,
Zij , die interesse hebben met pus mede^e^aan:,: dienen -id'at omtaegaand,.i4:ieA:,mel-r> ' • . >
den aan de 'Redactie vau Inzicht en Daaèi ievens dienen .. zij te' iizoi§en'iV'oorJ-; '^'v ,
eau peldig -pa-spoort t visum, terwijl de treinreis ca.' f 22^- .5S"al •,ibedrag^n.;\V"
'Ds. bsdoeling is om Zaterdags na l uur 'af te reizen en 's Maandags teirug te'',' ' ' ' ' '
Bij aanmelding moet men tevens aan ons- ; opgeven : . : :. . . -.,- • • < •- '
Familie- en voornamen ; woonplaats, geboortedatum, alsmede-. of men l of 2 ,. ' : V ' :
nachten in Oberhausen wenst te ovsrnac:Sten(dus Za^erdagnacitt; ©n ZondagnaGjat,>
of dat man 'Zondags weer wenst terug te: :ksrön.. -. , • .• •: ••'• -•••• - . : , ' , ' •
Hst programma : vangt 'Zaterdagsavonds o,m 5 uur aan, doch eerst om half 8 komt
het warme-; avondmaal, dat in de "Bahnhofsklau.se " opgediend ,wq-r-dt,.... Daarna, . . . . .-- ..'•
begint om half . 9 het .earste deel,, van het overleg in' het. "BrS.cke-puhrland«
hot o l". Zondags begint om half 10 het tweede deel van het 'overleg. Om.ll - . ; •.
uur -vind er een, vrede sbi j eenkomst plqafes in het 'St'adstheater, met v.oorv .
drachten en' een muzikale omlijsting van "die.ïQieinischen Sangerknaben" on-r • '
der leiding van Max St.angenberg. . , . . ,. - • • - r .. •- '• - • •'; .,

"Cm l uur vrordt er warm gegeten in de "Bahnhofsklause", terwijl om half -•• '
drie- het derde deel van het- overleg plaatsvindt. 'Daarna sullen ,-e.r :pm-half .; ' ,:.
vijf op hetr Eaa^tiuisplein volksdansen. ,en j eugdzang -worden uitgevoerd. Tot " . . .
slot vaagt om .zes uur.. een gefeenschapsja vond- .aan in &&'•• "Bahnhafgaststatten'*-'.- •'•
met ms'd?werkiüg van -kunstenaars van het stadstheater- . • ' > . " - . \' • .. . - ;•;,-
Man doet. goed om wat.- geld op zak te hebben voo-r eventuele, bij zondere- uitgaf ,
veu.De. overnachti-ngen vinden plaats .bij -leden van. de duitse sectie, yad the -

' '- ' ' • ' " • ' ' ' " " '. . .
Een :visum; dient men •-aan te vrstgen big:-4e, JGeaille_erde instant ie$, Fi,(3uwe Sa^k*

7 te,' Scheveningen.Dé- ,pas dient, m^n idaarbij in t.e sïuiten.yi^umkos't/en -.' ' ' " ','JLaan 17
-ca. f



van ge ONjtt'dMKaLlJKL

_
I' DOEL. 'WK DE Q.J.B.,

a. Het vormen van een zelfstandige jeugd- en- jongerengemeenscaap, waar jonge
mensen onbevooroordeeld hun mening -kunnen vormen 'over mens, cultuur en maat-
soheprij ; en waar zij zich kunnen ontwikkelen tot zelfstandige persoonlijk-
heden.

b. Het vormen -van een eenheid tegen die stromingen,' die het' recht op zelf vorming,
zelfbeschikking en mede- verantwoordelijkheid van jeugd en jongeren niet of
niet volledig erkennen.

c. Het ijveren vóór de vrijheid en gelijkberechtigdheid van alle individuen en
greepen.

II.- BASIS VOOR ACTIVITEIT BINNEN EIGM ORGANISATIE

a. Zij, die zich bij onze organisatie aansluiten, worden geacht niet te trachten
s»nze beweging van een andere organisatie(in het byzonder kerk,partij en staat)
of van een bepaalde ideologie afhankelijk té maken.

b. De grondslag van onze beweging is het streven naar1 ondogmatisch denken en opc;n
gesprek over de problemen betreffende de maatschappij en het leven,

c. Op grond van onze idealen, die wij door een zich voortdurend vernieuwend den--
ken verkregen hebben, zullen wij stelling nemen tegen de maatschappelijke- *•
en geestelijke verschijnselen, die niet daarmede in overeensteaming zijn.

III, BASIS VOOS. MAATSCHAPPELIJKE- M CULTURELE ACTIVITEIT

a. Wij zien de mens als uitgangspunt en als doel en daarom verwerpen wij elke
handeling, die gebaseerd is op de gedachte dat het doel de middelen heiligt
en stellen de menselijke waardigheid en ontplooiïngsmogelijkheid centraal.

b» Wij zien de mens als sociaal wezen .en zullen als zodanig de gemeenschapszin
bevorderen. . '

c. Wij wensen niet alleen internationale samenwerking, maar verwerpen ook volle,-
';"'. ' dig een ordening, waarbij de naties de bouwstenen van de wereldsamenleving

zijn. Tevens wensen wij opheffing en verhindering van ontstaan .van alle for-
maties, die de mensen kunstmatig van elkaar scheiden.

d. Wij -wensen niet alleen handhaving en verbreiding van de geestelijke- en poli-,
ti-eke, vrijheid, doch ook een maatschappij, waarin een ieder zal kunnen leven
volgens eigen moraal 'en idealen, mits deze geen aantasting inhouden van de
vrijheden van andere individuen en groepen.

e. Wij wen-sen dat de onderscheidene militaire machten verdwijnen' en zoeken naar
oplossingen waardoor een duurzame, vrede en een gegarandeerde vrijheid over de
gehele wereld mogelijk gemaakt kunnen worden.

IV. MIDDELEN

a. Het buitenleven, o. a. kamperen, volkszang, volksdans en muziek als gezonde
levensuitingen.

b. Het honden van excursies, lezingen, cursussen, e. d,
c„ Verspreiding van onze inzichten door middel van geschriften en onze persoon-

lijke houding.

Lage Vuursche, 2 Juli 1950 Het Bestuur van de O.J.B.

INSCHRIJFFORMULIER VOOR HET_ LIDMAATSCHAP DER O, J. B.

Naam : Adres :
Jongen / Meisje Leeftijd :
onderschrijft-de beginselen van de OJB (dd 2-7-50) en wenst als lid toe te treden,
waarvoor ik de contributie ad f 6.- p.jr ( f 3*- per •£ jr of f 1.50 p.kwartaal)
binnen de betr.periodes voldoer aan de Landelijke Penningmeester der OJB.
Datum : Handtekening,
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Maandelijks Contactorgaan
va£ de Onafhankelijke Jongeren Beweging/

Abonnementsprijs f 1.- p. jr.Postgiro Earova 7814-6 Amsterdam
Redactie Persdienst : van Hogendorpstraat 163 III nnsterdam
Landelijk Secretariaat : Sarphatistraat 115 I -, Amsterdam
Kampsecretariaat : Plantage Maidergracht 37 II " Amsterdam

jAfrls^lng Den Haag : de. la Revweg 532 's Grayenhage

aye_22 •....fcricfct^TalÉ&.^^a^l^

AAK JE SLAG - T - . . .
Hu de vacanties weer voorbij zijn, gaan we weer full speed draaien. Hier
volgen de komende weekends :

9-10 September

16 - l? September

23 - 24- September

CCC-Esperantow^ekeind in de jeugdherberg te Schoori,
verzorgd door 0Le Jüko - -

XI Weekeind in de
lijk zal John
ding houden,
bij ons
Waarschi jnli jk

jh te Reeuwijk(bij Gouda), Waar schijn-
van Veen hier Zat. avonds een inlei-

Zqadags : watersport,Vooraanmelding
noodzakelijk

een-weekeind over opvoeding en psy-

'

chologie in sa menwerking mey de Vrije Jgngerengroep
Utrecht in de jh te Amersfoort (?) met als spreker
de Heer J. Vinkenborg,oud leeraar aan de school van
Kees Boeke te Bilthoven.

v ru i .-•

.

. ̂§S

—^3. October Bij goed weer kamperen op de Hoefslag te Lage
" Vuursche, Opgeven hiervoor bij

ober CCC-Jearfeest in de jeugdberberg te Bakkum. Zang,
muziek, dansr gecostumeérd bal, e. d.

Voor.- alle vreekeinden i
'•wa-ffl"öl'J"niè"t uitdÓcrakïêlijk een andere aanmeldplaats is verioeld,""dient men
zich- voortaan uitsluitend op te gevea aan : Ru v,"d. Heuvel,PI. Miiidergracht
'67 II te Amsterdam, die thans kampsecr. der OJB is,
l)e aanmeldingen voor de weekends moeten 20 veel mogelijk uiterlijk l week
ya:i tevoren bij hem binnen zijn. Wie aanmeldt en niet komt, kan voor de kos-
13a worde-i asigesproken als wij die moeten bet.alen.

$? .M^M^^M. —„
Yrljdrgavocd B September?

ti ,, 15 Sep-cembe-?
" 2.2 September
» 29 September
51 6 Oo-tober

A;.le_ia.l6idir-.p:en bQgi_rj3f-_n_

:. sFrans van Ifteii g straat 32 hs A'dam
IrLs^uif avond met. verhalen over on/, e vacant ie e,
Discussieavond met .Jeugd en Svangeïie
Hf;n£ "ïcrt '!'Da kcmcnde .Europese nens'U
neg niet bekend
He-.jvisvi den Haitog "Wat doen wij ivm de gespan--

n3'A toestand. ,.?"
rt c-ver S. feg-ichta

„.„. „0 19 September zal er la B$fllevue een
~|J wc re en belegd.. Spr-eisor : Ge .üJTaio.fiïik,- Oiig^voerjd-'sial- worden onder regie van"

•To..i,ïfc Blaa 'rBs gibt nur- ei/j^".(- Zeg l1esn*--) vaa. Wolfgang Borchertjdooi1 onze
, Wie nog riee wf.l doen., '̂ SGI sich opgeven bij de redactie.

De ̂ sginselen der QJB zijn nog i$ bepjDïfcte voorraad M j. de redactie ver-
krijgbaar tegen insluiting van^l postz.a 5 et.

. >



20 September 1950.Nr.496-a-'50.

Onderwerpranti-militairistische avond
van de O.J.B,

DIÜNSTGffiSIM.

Verslag van een openbare bijeenkomst van de in de Onafhanke-
lijke- JStëgeTBeweging (O.J .B.) verenigde jeugdorganisaties,
gehouden op Dinsdag 19 September 1950 in een der zalen van
"Bellevue",Marnixstraa-t te Amsterdam.

Deze bijeenkomst was aangekondigd a-ls een anti-militairistisciB
avond in de bladen "^e Vrije Socialist" en in "De Vlam".
De bijeenkomst was toegankelijk op vertoon van een toegangsbe-
wijs, hetwelk tegen betaling van f.O,60 op enkele aangegeven
adressen verkrijgbaar was.De opbrengst van deze kaa-rtenver-
koop, zou, blijkens de mededeling, t en goede komen aan het steun-
fonds voor principieel en daadwerkelijk anti-militairisme.

De zaal feood plaats aan ongeveer 275 personen terwijl onge-
veer 300 personen aanwezig waren.Ruim de helft der aanwezigen
bestond uit jeugdige personen,terwijl geen militairen in uni-

js form werden waargenomen.
\ Versieringen waren in de zaal niet aangebracht,uitgezonderd
v een wanddoek met het opschrift "Jeugd wil Vrede" "O.J.B.".

In de zaal werd propagandamateriaal uitgereikt van de Bond van
Arbeiders Esperantisten,terwijl buiten de zaal werd gecolpor-
teerd met het blad "De Vrije Socialist". "

Te ongeveer 8,20 uur werd de bijeenkomst geopend door een on-
bekend gebleven persoon,die namens de organiserende vereni-
gingen de aanwezigen hartelijk welkom heette.Vooral in deze
tijd,zegt deze spreker,nu overal bewapend wordt en ook de Neder-
landse begroting een zeer grote post heeft voor militaire uit-
gaven,dient men zich ernstig te bezinnen op het punt van anti-"^-
militairisme.Hij deelt mede dat de aangekondigde spreker van .
de avond;Gerard HABRINK., (geboren te 's Gravenhage l November
1905,is bekend),wegens ziekte verhinderd was.voor hem in de

X) plaats zal spreken: Jonas Benjamin MSYER (geboren te Dordrecht,
19 September 1895,is bekend).

METER,begon mei> er op te wijzen dat de algemene oorlogsgedach-
te bijna de gehele wereld in een ban gevangen houdt,Dit wordt
mede veroorzaakt door het drama in Korea.Grote kapitalen wor-
den uitgegeven en zullen nog uitgegeven worden door de landen
verenigd in het Amerikaanse blok,voor militaire doeleinden,
waarbij men als verontschuldiging aanvoert dat toch de agres-
sor gekeerd moet worden.Spreker wil er niet op ingaa-n wie in
deze de eigenlijke aanvaller is.Zeer wel zal men kunnen zeggen
"Hoord-Korea" doch de vraag rijst of het juist is daar de
schuldigen te zoeken.Spreker wijst in deze op e©n boek van een
Amerikaans onderzoeker die b.v.deed uitkomen dat# de overval
van de Japjlanners op Pearl-Habour voor de Amerikaanse leiders
geen verrassing was en zelfs de Amerikaanse President een uit-



Nr,496-a-'50. blz.E.
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DIMSTGMEIM.
'l .'

1 roep van vreugde deed slaken. De gehele zaak was door de Amerikanen
méTPgroot vernuft in elkaar gezet en de agressie uitgelokt. En wie
zal zeggen wat met Korea gebeurd 'is, al is de schijn tegen het noor-
den.
En als met het oor te luisteren legt en men leest wat geschreven
wordt, dan wil geen enkel land oorlog, dan zijn allen voor de vrede.
Maar de oorlog komt ondanks dat, toch. De gewone man wil de oorlog
niet en men zegt wel dat we de regeringen kiezen volgens democra-
tische begrippen, ma a r uiteindelijk komen er regeerders te zitten
die toch' op oorlog aansturen.Hieruit blijkt des te meer dat de
buitenlandse politiek van een land niet gemaakt wordt door de re-
gering maar door and eren. Misschien maar door enkele personen op
de gehele wereld. Wie dat zijn, we weten het niet. Een feit is wel
dat, wanneer grote machten pogen op elkaar winst te behalen am de
voorrang te verkrijgen, dit wel tot oorlog moet voer en. Moment e el
zijn er twee grote machten die om de eerste plaats vechten, n. 1.
Amerika en Rusland. En wij vallen onder de 'belangensfeer van Ameri-
ka. En Amerika poogt de We s t- Europese landen te bewapenen om voor
haar te strijden tegen de Oostelijke land en. Amerika levert voor
die oorlog het materiaal en wij... de mensenlevens .Net als in de
vorige oorlog, waarvan men zei "Engeland vecht door tot de laatste
(Frans-)man".Al$3en een "derde macht" kan de ontwikkeling in toom
houden doordat zulk een macht de overwinning beheerst. Daarom "zullei
de twee grootmachten steeds pogen de "derde macht" voor zich te
winnen, zo ze bestaat. Maar voordien zullen ze pogen de vorming te
voo r komen «Daarom heeft de gremier van India het nog niet zo kwaad
bezien door te pogen een "Derde macht" te vowmen.
Maar ook wij anti-militairlsten moeten een "derde-macht" vormen.
Een macht die de oorlog niet wil en zich daadwerkelijk tegen elke
oorlog en tegen elke oorlogsvoorbereiding verzet tot het uiterste.
Alleen dit aantasten in de kiem ka-n het gevaar bezweren.
Spreker becritiseerde nog de houding van de socialisten in West-
Europa die zonder uitzondering aan de zijde van de bewapenaars
stonden en betoogde dat het noodzajceli jk was datvnaa_st de nu be-
staande communistische vredesaoties een sterke groep stond die

•V daadwerkelijk het uiterste voor de vrede deed.
Als sluitsuk van deze rede werd een anti-militairistisch dialoog
opgevoerd door de lekenspelgroep van de 0. J.B. , waarna een korte
pauze gehouden werd.

f
7
L

Na de pauze had men een anti-militairistische "hersengymnastiek"
X/\n elkaar gezet, onder leiding van: Johannes Hendrik Frederik te dLA.
y: | geboren te Hilversum, 15 Juni 1906 (is^belcendl en : Al b ert JDNGpgLiD ,

geboren te Aalsmeer,? Juni 1906 (is bekend) , terwijl nog enkele
J liederen werden gezongen door "Li a WIT", door te Slaa,zijn vrouw
'-' genoemd. Zeer waarschi.1nli.1k is zQ:Paulina CO HNELIS3MS, geboren te

Haarlemraerliede en üpaornwoude,19 Buli 1911, wonende: wiïlem Beukels:
straat 26 te Amsterdam,

Te 11,20 uur werd de vergadering door de voorzitter met een woord
van dank aan de medewerkers gesloten, terwijl nog een collecte ge-
houden werd ten bate van reeds genoemd steunfonds,
De aanwezigen gingen rustig uiteen.
i*\\\.

Mede verz.aaa:H.C.Asd. G-4.
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Do«.«.no

Beginsele
Op l en 2 Juli
ad

da*

ouêê" gron
moé

- een nieuw bestuur
f t er op "De < Hoef slag" te Lage Vuursche een • 1-edenver-. , ,

plaatsgevonden, die over haar naaste, toekomst heeft "be* ;|
selen werden daarbij als definitieve 'beginselen aap*J!
van stemmen^ Het nieuwe bestuur stelt er prijs op, ' |

de OJB deze beginselen schriftelijk ^onderschrijft en [
troi6kje. daarna opzendt aan de redactie. In principe zijn de !

ginselen van de OJB gehandhaafd, met .vervanging van de voor
j ke terminologie. Van deze vergadering ontvangt ieder lid verslag

Samenstlling nieuw bestuur ;
Voorzit'ter jCiJÉ . i Chris Cornelissen te Amsterdam
Secretaris • -• : 'Miek Plemp van Duiveland, idem
Penningmeester t Henk Kort,, idem
Kaüipteóretaris : Eu v, d. Heuvel, idem
Persdienst : Herman den Hartog'-, Idem ' •
Vertegenwoordiging in
do Guit. Contact Comm: idem .. ' .

^ Henk van Buuren, idem . . . .



..Amsterdam, 22 Juli 195Q

.̂  INZICHT. EN DAAD
';.:' Onafhankelijk Progressie! Jcogeren Orgaan
fnfemEiioMaaJ Haardbfod van de Avanlgsrde Jeugd
':Yédaclie: van Hogeidorpslraat 163 - Amsterdam

"De Pa. Ge'brs v. C leef

M.H. , • .'-.v . ' -

H. a. v. Uw kaartschrijven van 18 dezer tbv sle, Heer|pr^
uit Rotterdam inzake de Intern,, JongerenGonterentié^Vöor
Vrijheid en Vrede te Luxemburg j êU>en -wi j U'bijgaand, toekoiiien
onze uitgave van. .international Kdntakt, de duit se ' uitgave,

., die betrekking heeft; op deze: conferentie.;-; / . " • ' -
V-erdere uitwerkingen voor d^eze conferentie'''zijn in voorbereiding.

: ; Het vriendelijke groeten, -

v >,**



" I N ? E H N A T I O..K__A_L__ X O U T A K T "

. Unabhanglichee pr'ogréHÉifsa Éteehrichtenljlatt ftlr die Jugend
Redakbion Sekretariat : van Hogendorpstraat 163 III Amsterdam, Holland

Erseheint wenigatena 6 x pro Jahr in französisch, deutsch, englisch und .esperanto
Aboneraentspreis : ein internationalen Antwoi.'tcupon, zu schicken bei Vorauszahlung*

Ausgabe l Freiheit und Friede; l Juli - August 195°

Kontakt" (

I.K. will die Bande zwischen aller frei. progressifen Jugend in Westeuropa fester
machen, Sie will los von Kirche, Partei, Staat und Dogmatik eine Auswechslung von
vielen progressiÊ'en Ideen. Denn wie wenig wissen wir eigentlich von einander l
lm besten Fall haben wir einmal den Namen von einander gehort. Also dieses Blattchen
will sein, ein bescheidener Anfang, kann aber werden der Baustein eines grossen in-
ternationalen Kontaktes, wobei wir kommen zur Auswechslung von anderen Ideen, zum
organisieren eines Internationalen Jüngeren-Kampes in 1951j zum Belegen von inter-
nationalen Jugendkonferenz en,usw.

'Pi?5Ji2ï?£: nur allein, wenn alle mithelf en. Denn wir brauchen jetzt einander mehr wie
Je' - .

IÏÏTEENATIONALE ZÜSAMMEKEIJHfT:

Vom 29, Juli bis 2, August; ist in München-Gladbach(Deutschland) éin- internationaler
Friedenskongress, Alle Nachricnten hierüber kann man bekommen bei Heinz Günthsi- '
neu, Lv.isenstr.l65 (22 A)' München-Gladbach, N.ordrhein,Westfalen(BraZone) »Deutschland,
Teleph.5757. ' - * ' " " •
Ernst Friedrich berichtet uns, dass diesen Sommer in Paris eins Zusammenkunft Ist,
von der internationalen frei^n JugendoAlle Nachrichten kann man beziehen bei Ernst
Friedrich, 9 0 Faub.Poissonnière, Paris 10,, Frankreich, . " • • ' • -

Woch^r.hlatt "De Vlam", Awsgabe : Singel 135, Amsterdam, Holland, organisiert von
•,.2£ -2.J Juli ihr internationalen söz. JugendV:amp; von 29, Juli - 5»August eift interna-
tionalss Kamp zu Doornspi jk(Noord veluwe) ..Nachricht en' zu erhalten an oben genannter
Adreüse.

FÜR FEEIHEn U$Ü FRIEDE

De;.1 •L'nte;.T.atio:.iale Jugendkongress, das zuerst halb Juli sein würde in Luxemburg, kann
vJc-fT-;:! verr-ohiedene technisch ar. L'chwierlgkeiten Kucrct an Weihtiachten da stattf lnder>.„
Da e? 'ïichti^er ist alle I 'r b.-; r e :-.->? n 'auerst eurfuhrlich auf die H o .hè au stellen 'lihes.'
die; >-'lnrLft «nd Au fsatz diessr Rorof e:ceri7..- lm Voirb&nfla daiait la^^en vrir liierü.ni;Kr die
FaVï'i.iï'.ation ::olg.3.r; die .".EiD.üicJrè ur.cl Tat" von IViai 195° pub.'l.iz-J.erto d ? . r ü b ü - ^Wo.r wei,.
tere N a curie. b; SD v.ün = cht ubsr Tei.Tns.hine an die s e ra '"eihnacht.sl^onj^ess, xvir-'i gsric--ten
si"h z'i wen.ó óa an die Hedakticn. von" *"'Internatiorj.al Kontakt", uüter Beifü'gung eirios
iiiuernationalen AntwortèrupcnG., ,
Jeje." Gruppe wird gebeten gleichseitig damit die Anf angsgrunde der Organisation uns
zu 7,y. schicken.,Man tut gut sirh n'!n schon ar. r'.: nelden für Luxemburg.
Jetzt folgt die Fublikation au H "Llr.sicht ui..d ïat"' ' • ... • ̂

Aufrichtnng einer .freiar... Jr:gcr:d_irjLt^rRatiqnale_

Wegen dem ernstlichen internationalen.. Zustand, ha t die Redaktion von "International
Kontakt" gemeint eine internationale Konfer.^ns in Luxemburg zu halten, für alle^west-
europaische Jugend und Jüngersngruppen" zu.r Formung einer f reiran^.Jugendinter'nationa,-
len» Weil die Beziehungen zwischen der russischen und amerikanischen Front, wie rcan
sehen kann, immer scbl echt er werden, ist es notwendig dass die west europaische Jugend



und Jüngeren sich sehr gut orientieren auf die kommenden Ereignisee und 'sich also
darauf,vorbereiten.Darum ist entsehlosseri worden, in Luxemburg die sache unter die
Augen zu nehmen t , . ; "

1. Das Einnehmen des Standpunktes der freien Jugend unJ Jüng'er'en', im Falle eines
. gewaffneten Konfliktes zwischen Russland unü Amerika, was sie z u - t u n haben b,ei (

einer Besetzung v o n Westeuropa* , . . ' . ' ' .;;'
2. Das^Orgahisieren eines Etapendienstes und das Einrichten einer freien Jugendbasis

in Nordafrika und-England. ' ' '
3- Das Ünterbringen und durchschicken' von Flüchtlingen
k. Aktifitat ge.gen" russische - und am©r,ikanische Kriegsdrohung.
5. Die Formung eines internationalen freien Jugeftd-flinformationsdienstes
6. Das Verleihen von internationaler. Hil-f« an frele .Jugend und Jüngeren, die auf

allerlei idealistischen Sründe • arbeitsam sein." _ [ ': ' v , - ,
7. Das Auswechseln von gemeinsamen Ideen, :Arbeitg*éiser'dèr 'freiea^ii^nd und Jü'ngeren,

und unter Augen halten was gemeinsam g«tan werden kann.^, , r /

;;8.-Das übersicht-geben von den Situationen freie Jugend - gelèitete Jugend, 'national
• " • u;nd international. • j . . . . . . . '" f
9. Das Belegen von halbjahrlichen Jugendkonferenaen, für 'die westeuropaisehe freife

Jugend in Luxemburg. '
lOoDas Organiusieren eines internationalen-Jugendketmpes,in 1951 in Luxemburg
11.Das Aüsgebeh eineë internationalen Jugendorgailes.

TNTERNATIONALES MONATBLATT "EINSICET UND TAT"

'In Holland erscheint' jetzt das i Avant gard ë Jünge'r'ëtf'Organ "•pi^si-clit -und-Tat". Auf
Anf ragen(mit Eins<3blies.sun;g eines Internarfeionalen'Antwo;rtkuipioHs) schicken wir ihnen
gërne ein'^Exempl. "Danébeh 'würdén' wir eg óngenehm^ in^en jv&nn^dieses Blatt ein Ge-

" gjracfaszenïrim' worde. ,für die west-europ^isphe3ïr'èi"ef5'ug.end, jj,nd Jungeren,die lose
- Vtetiea ' .von Kirc.he, Part ei, Staat und Bojm'atik., ''.'J"f ' ' '

Hierdurteh "kommt ein engeres- Band iwiWh'êTttjjd'ie west'ëuropMisehe Jugend und Jüngeren.
•: VH-fe ritc-Il'e^' ihnen folg-endes vor : • •( ••'• • .

- ' W^.jBiud bereit 3 eden M^na.tr«inè' geiïe;1insérer Zeitung für ihre Gruppe zur Verfügung
-_..j&U :vS tellen wenn diese 'G^üppé da^wiï23 'Seitschriften abnimmt. (vorausbezahlung mit
. intern «Ant wort ka pon odeï duEcn^Bankpapieréciireiben) »
/"Jïinsicht undriTat"11 kï>stet^für Belgien und -Luxemburg : 25 Frs Jahrabonement (12 N.."

.; ,prö."Nr. 2-^-' Frs; fös FPankreich 25Q Frs pi*o Jahr^ pro Nr 25 Frs; für Deutschland '
: :pro Nr. EM -.25, ïiro Jahr BM 2.5Q; für dié Schweiz pro "Jahf 2,50 Frs,pro Nr. 0„25 Frs,

Für 2 Seiten f ragen wir eine Abnahme von 50 Zeitschrif ten,usw. Die Abteilung in
"Einsicht und Tat" in Ihre Sprache, soll? die- Gruppe dann selbst tippen, wenn sie
eine gute Schreibmaehine hatoBies 2ur Ent^astung unserer Arbeit und zum Vorkommen

- vóa Tipfehlsrn. . -; '
W e. o iudividuell simphatiseh' diesem Ziel gegenübersteht, kann auch Artikel einsenden,
w'bfür die .Redaktion eich' aatürlich das Recht von Aufnehmung vorbehalt wegen dem be-
engten Platzra^m,: : DièvArtikel also kurz u»d bündig.Im Zukunft hóffen wir eine spe-
zielle internationale

Bei .allen Korrespondenzen einen Antwortkupon einschicken für Antwort, wenn dies ge-
wünscht .ist. ' _ . .' i ' •
_i__ ___ ._ __ „».__» _ . - , . .'•'. _L_i' -. ,', ._ ___ __ — —_w»~i— — _ _ _ _ — _ _ _ j.__» __ „-.•___^,___ ___________ __ ___

AUFRUF 'AN ALLE FREIM "JUGEND GR UPPEN IN T5E,iTEUROPA 'UND ALLE PROGRESS-RED'AKTIONBÜROS
• * ' , , • ] . . "

Wir bijten jeden freundlich Ifechricl*en voii allen internationalen A'rten möglich bald uns
zu melden.Damit dies zeitlich gësetzt 'werden kann«Adressen von freien prögressiven
Jugendgruppen aus èigenem und anderetn Landern, wü'rden wir sehr ge r n e, er halt én.

" ' '



Bericht uit "ingjont en p*e4» van Mei 19SO.

In verband m«t de ernstigs Internationale toostend heeft d»
pe&aotie van Inzicht en Daad ges»end de laat*te twee «eken van
/bli een Internationale conferentie t® Luxemburg te beleggen
voor alle West-Kuropeae Vrije Jeugd- en Jongerengroepen OM te
komen tot vorning van eea Vrl4e Jeugd Internationale. Hu de be-
trekklcgen tusnen het Pusaisohe «n het Amerikaanse front ziender-
ogen slechter wordt, is het nodig, dat de West-üuropeae vrije
jeugd en jongeren zioh terdege oritfoteren op de kattende gebeurte-
nissen en zioh daarop dus voor bereldea. Daarom is besloten te
Loxenburg onder ogen te zlea:
l» Het bepalen van een standpunt van de Tri Je Jeugd en Jongeren

Ingeval van een gewapend oonfliot tussen Pualand en Amerika
en «at te doen Hij «en bezetting van fcent-Europa;

8» Het organiseren van een etappendienst «c het Inrichten van
een vrije Jettg&Dfttis in Koord-Afrika en Engeland;

3. Het onderbrengen en doorzenden van vluchtelingen;
4. Activiteit tegen Tmaslsche +& Aaerlkeanse oorlogsdreiging:
5. De vonoiag ven een Internationale vrije Jongeren-lnforsatle-

dienvt;
6. Het verlenen van internationale hulp aan vrije Jeugd en Jongeren

groepen op allerlei Idealistisch terrein werkzaam;
7* Eet uitwisselen van ideeën en werkwijzen der vrije Jeugd en

Jongerengroepen en het onder ogen zien wat geKeenaohappeliJk
gedaan kan worden;

S. Eet geven van overzichten over de situatie* vrije Jeugd - ge-
lelde jeugd, nationaal en Internationaal bekeken;

9. Het beleggen van half-Jaarlijkse Jongerenaonferenties voor de
Weftt-Siirapese Vrije Jeogd in Luxeraburg;

10» Het organiseren van een Internationaal Jongerenkang? op grot*
schaal in 1991 te Luxeaiburg;

11. Het uitgeven van het internationaal Jongerenorgaan.
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vorming van hot onder jonge mensen die
ontplooiing, van het leven belemmer end e ban-

den van dé roo'mö-calvinistische moraal,die men
ons omi wil leggen, doet springen.
Voor de progressieve jeugd is geen keuze'.. tussen
Rome en Moskau.
Vlij willen tv;&~ dingen : l_.Dat de jongeren niet
blijven v;achteh op een ofT 'andere toverspreuk of
wet om 3'n de gang te gaan,maar sarrpakken wat aan-
ts pakken is, om zich zelf, zijn mede-mens en ds
maat scha opi j - t« verbeteren. 2. Dat ai en. ophoud t
met allerlei grote woorden, ia-aar sich met elkaar
gaat bezinnen zonder politieke en sedelijka dog-
ma's uit te gapn. Oa, een vriendschaprtelijke sn
idealistische sfeer en oa ber.innirr. is het in oa-
ze organisatie dan oolr. te dosn.

Pr og^rsssieve Jonger en, V-3:-,Tijjpt goedj^ aan ons
de macht door d"V kracht van ons iasicht.

Ja ook VOD? jou is er nu oen plaats waar je je.
.thuis kunt voelen en waar je een vollediger mens
kunt worden. Kom esns kijken op. onze weekends,die
vseek op wec-k in verschillende plaats-sn van ons
land gehouden' v orden. Kom eöns op on.se speciale
conferenties, - v.'aar v;ij midden in de natuur ond.-;r-
r er-p «a bespreken w?, n r a a n buiten onze groep dik*-:'."
wijls weinig .o-nd^ciit ? e schonken '.vordt of v .arvaa .

- d e discussie «or;?.t vei'iv.ind :-rd. In l:.?t afgelopen1

jaar had.?-, sn vij co:if ^reuti-js over -.Vrijheid sn
lüsr.lisni''" op iiot j; e b 5.-v; (ï van F-roti-k c-a. S-i^uslit'it:
Kerk, Pertij sn S-br-ivt'jOad-ogi-iatis'cli D•;;;.''eni":-üveld-
fedei-è.lisma en V/ereldvr r.>de. In d e herfst starten ^
wij met een nieuwe reeks specialo ondarv «rpen. ^
Doch aiet alleen zwaarwichtige bijeankoaisteii «or-
den gehouden. Ook sport-i'erkenden hebban rij 'bij-
voorbeeld. Op elke bijeenkomst1 streven wij naar
een hartelijke en idealistische sf e<sr l
Wil je meer van ons ?.• etenL_? Abonneer je dan op
ons Maandelijks C ont s et orgaan voor de v;ec~k.^-iden .-
e.d., a f l,- p» jr.Stöd'^ing op Fostgiro-Kc.rova
"81^6 te Amsterdam,T7ens je ons Maaudblad Insicht
en Daad a f 2.- p.jr VOQX belangrijke onderwerpen,
schrijf ' eveneens in. V7il je je aansluiten als lid
van 'de O.J.B-. -S, f 6,- p..jr (evt minder), lees dan
goed onze beginselen na en'vul ingesloten biljet
in.Sluit de -rijen en re^kt i.lkaru de.li£.ïi.d !.

fffc //«K.

3-ü van ïiöt Maandelijks Contactorgean der 0..,J^3...
~;ed,actie ^'ürsdianst : van Hogendorpstr.l63 Amsterdam
Landelijk Secretariaat : Drumpt 110, ïi,

**\
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De Oixafhankelijke Jüiigeren

+ Sarnenjes-teld door John G.van Veen
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VJat is da Onaiiiankolijho Jor.gereii .beweging ?

Aan de progressieve -jongeren {

Het is een diepgewortelde natuurlijke behoefte
van jor.ge "mensen elkaar te zoeken. Dit vindt zijn
uitdrukking in de verschillende jongerenorganisa-
ties.

Bij h?t ontstaan van de jeugdbeweging v;as or een
grote idealistisch gerichte eenheid onder de j eujX1.,
maar langzamerhand hebben verschillende part i jen.;n
kerken zich van de jeugd meest-r gemaakt en zij "
trachten de natuurlijke drang van jongs m c-ui; e r. naar '
eenheid en hervorming van de mensheid t"; kanaliseren
in hun ideologie en in hun organisatie.

D il t egon .de aard van de jeugd en do jongoran ge-
richte streven doet ds strijd, hot r.:.anbr;-;rip n n do
h. at ondar do manse^ t o enen;? a. Tevens onttrekt het
de jougd en de jongoran E.an de invloed vau nieuw op-
komende gedachten en lavonsvorman. De tegenwoordigo
situatie is ao, dat er protestantse, Icatholj-elce,s«—
cialistische en communistische jongerenorganisaties
bestaan, maEr er voor jongeren buit on de partijan en
aan politiek doende kerken,, ^en pl-rvts is.

Een groep progressieve, jong;reï'. ".:•:. allrrlai
richting hebben d-xrrorn een or^K^iüs'cj.e v o o:: de onaf-
hankelijke jonger on opgericht : c'.e C::,, iliaal.. ilijko
Jongeren Beweging.

Da O.J.B, is organisatorisch en id0-0logisch onaf- ~
hankelijk van Kerk, Partij én-Staat on vil alle jon-
geren omvatten, die werkelijk de maatschappij villen
hervormen in de richting van de grote ideeën als die
van Menselijkheid en Vrijheid.

Ia de C.J.B, heeft een principiële doorbraak
plaatsgevonden tussen socialisten en progressief niet-
socialisten op basis van sen ondogmatische sociaal-
prpgrossivitédt.

Iu de O.J.Bj kan elk progressief jongmoris terecht,
onafhankelijk van levensbeschouwing, maatschappijbe-
schouwing en politieke overtuiging.

De O.J.B, is echter geenszins een algeuine of neu-
trale organisatie: Si j-wil uitdrukkelijk aloclits de

progressieve jo.ngeren omvatten. Zij wil1 al diegenen
"eenT 'pil at s bieden, die socisal, vrijheidslievend en ..
idealistisch zijn in de gunstig£-betekenis van het
woord. .

In de O.J.B, werken daarom Burnanistenj Huraanitaire
Socialisten, Libertaire Socialisten en Sociaal-Indivi-
dualisten eensgezind satnen.

Jongeï"en, die behoefte 'hebben aan contact met fris-
se jonge mensen en wöt willen doen tegen de vele on-
rechtvaardigheden on hen heen, 5LU3Ï' U u A N i£N.

Jongeren, die werkelijk maatschappij en mens willen
J" "iv or me n, doch in de bedorven politieke atmosfeer van

" o~oe wereld niet kunnen ademen, SLUIT ü nAI\ SEK.
Jongeren, die sceptisch staan tegenover allerlei

heilmiddeltjes en die 'zelfstandig will'-n denken, SLUIT
U AAN 3ZN. . - -

Jongeren, die levenshervorming on idealisme op alle
terreinen van het leven -pensen,. SLUIT C AA!'-! E£N.

• Jongeren, die vrijheid en menselijkheid venssn,SLUIP
U A.4N 2EK in deze dreigende wereld.

F30GH3SSIEV3 JONGSIlStT SLUIT U AAK S
in de O.J.B,

en kom in'd e, kring van onze vriendschap
en" ons idsalistns..

strevon naar : Onbevangen d onleen, Radicale Mense-
lijkheid, Wer<-ldbur?;crschap, lic. n? ha ving van de democra-
tische vrijh?dan(vrijhiid ' van raeïÊ2igeuLtiii£, vs.n verga-
deren en van drukpers) .Uitbrcidiiig v-n de democratische
vrijheden met de ^-rijh:id var. 'dorc^l tegenovor do die—

.'t.a ' - \ur van de ?,o;,-ïnaamde cliristalijke moraal. Vrijheid
.va.,- gewot ensbenllssing tegenover de dienstjilicht. Vol-
Ie"dig3 eacncipatie van de arbeiders, de vrouwen en alle
volkeren.

Laten wi j ons op grond van d es s DOOR ALLE ESOGRSS-
. SI3VE MÏÏNS3N AANV/JÏSDS BiGINSSLSIi veranig-sn in 'de moei-
lijke situatie waarin wij ons bevinden.

Nu is'o.a. aan de orde ; vorzet t-ïgen de -pogingen
om ons aan de stalinistische an.roomse dictatuur te on-

..d eï worp en. Arbeid aan eeh gezonde en krachtige bev/eging
die de jeugd uit de greep van het mech .nische stalinis-
me houdt. Arbaid aan de hervorming van onze maatschap—

•.pij ondanks alle moeilijkheden, juist nu om het defai-
tisme de wind uit de zeilen te neraea. Arbeid, aan de hs;--



DOEL EH BEGINSELS* VAN DIJ ONAFHANKELIJKE JONGSREN BS"'SGINQ
O.J.B.

uitgave Juli 19^9

0.

1 het vormen van een zelfstandige jeugd- en jongerengemeenschap, waar jonge mensen
onbevooroordeeld hun mening kunnen vormen over mans, cultuur en maatschappij;
waar zij zich kunnen ontwikkelen tot z,ülf standige persoonlijkheden met eerbied
voor al wat leeft en groeit.

2 het vormen van idealen op alle gebieden van het leven, onder jeugd en jongeren "
binnen en buiten de beweging te stimuleren; en te trachten dese idealen aoveel
mogelijk, in praktijk te brsngon.

3, het vormen van een eenheid tagen die stromingen, die het recht op zelfvorming,
zelfbeschikking en mede-vc-rnnt\>roordeli jkheid van jeugd en jongeren _naejt_ of niet/
volledig erkennen,

k h i: t ijveren voor de vrijheid van p lle indivuen en groepen, voor zover die [reen
aantasting inhoudt van het leven en de vrijheid van anderen.
(zie de beginselen der minimum- vrijheid, .uitga-ve -OJB) .

MidjejLen. .

1 het buitenleven (kamperen, trekken, volkszang, volksdans, muziek, natuurstudie)
als ge-zonde levensuitingen.

2 een ondogmatische humanitaire sociaal-culturele en ideaal vormend e scholing op
reëel-idealistische basis. (Het bespreken van levensproblemen om door ondogma-
tische bezinning inzicht daarin te verkrijgen).

3 humanitaire propaganda en verbreiding "van ds door onze ondogmatische bezinning
verkregen inzichten en idealen. . • f _ .

W erkgemeens chapjpenX d i<. _,evorrad mosten worden) voor :' &
i • j .

. h e t buitenleven, de, yredes-gedf 'cL te extj-B,t£r.nS:ti on? al .contact, drankbastrijding:
r Q.sp, geheel onthouding, esperanto, joagereripers, ' kunstgeao^ vegetarisme, naturisme,
progressief humanitair^^-blad en, enz. enz. Vele wf:rkgf.-meensj1^appen zijn mogelijk als
daar b f jhoof tü aan is..- -- ftperkgeme enschapnen kunnen e vb. l ' eigen reglementen heb-
ben, mits deze niet strijdig zijn met' het geheel dar bev;e..:;-ing.

L eef t ij^sg r en z en^

Minimaal is '.er. geen laeftijdsgrens. Maximaal is zij op 35 jaar gesteld, tervdjl men-
sen "boven de JO jaar geen functies in de beweging kunnen bekleden.

José -bedraagt f 6.- per jaar, waarbij toezending van het Maandelijks Contactorgaan
is inbegrepen. Eventueel kan de contributie in 2, uiterlijk h- termijnen betaald
worden. Het contributie-jaar loopt gelijk met het kalender jaar. Men kan de contri-
but ie voorlopig no:-i voldoen door storting op Postgiro 781^6 te Amsterdam ten name
van de Karovr, 'Pers, met vermelding t. b, v. de O.J.B. Alvorens men gold voor het lid-
maatschap stort, dient men het volgende £;oed te lezen.

Het lidmaat schap

Lid kunnen worden alle progressieve jongeren, die het doel en de beginselen(+ de
.resoluties van de OJB) volle- d ig onderschrijven. Bit dient te geschieden door in-
vulling varn een apart daar toe bestemd invulf ormulitr.Dit dient .ingezonden te wor-
den bij het Landelijk 5ecrfita.rieat.-vsn de vereniging : Drumpt 110 te Tiel. "'aarna
de Ad-vi e s- Commissie van de OJB in overleg met het L-ir;:} oli : ke . Bestuur de beslissing
neemt of me n/ of niet 'als lid .ge.:;ccepteerfl wordt, ornd.ut de leiding der OJB een waar-
borg wenst te hebben ten aanzien van haar leden. Het lidmaatschap van de O.J.B, is
onverenigbaar met de in de resoluties genoemde niet-cUvrnocratitiche politieke partijen.
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Maandelijks verschijnt het Maandelijks Gontaotorgnan ven cl e vereniging, waarin de
vüsekeinden en conferenties ve-rraeld ataan'r .••Ism^'o korte vereniyingsberichten, Leden
ontvangen dit blad gratis. Niet-ledc-u kunnen hut ontvangen tegen vooruitbetaling
va h f 1.- per jaar door storting op Postgiro -Ka ra va 7-1'^ te Amsterdam, met nadere
omschrijving. ,
Daarnaast gaat met ingang van Augustus 19^-9 v &r schijn en het Maandblad van de v*reO
riging, bevattende interessante artikelen. op sllerlei gebied, speciaal bestemd voor
•progressieve jonge mensen» . .
Deze uitgave kost f 2.- per jaar bij vooruitbetaling. Ledan ontvangen 'dit blad niet;
gratis. De gelden kunnen op de gebruikelijke «ijse(zie -boven) worden overgemaakt.
On?; e periodieken worden alleen als ruilabonnement t-oegeaondon aan de redacties van
bevriende bladen, dus niet ec.n particulieron.Daar v; e anders, een lawine papier ont- T

vangen en geen galden.

De beginselen

A, Basis voor activiteit binnen eigen organisatie :

le.de organisatorische on. ideologische onafhankelijkheid.
Zij:,die zich bij onze organisatie aansluiten worden Coacht niet te trachten onze
'beweging van een and er o orgsnisatieCin het bijzonder Kerk, Partij en Staat) af-

' hsnkelijk te maken; ook wordt verwacht, dat niemand '^rJL trachten de -ideologie
van één of meerdere groepen aan de jongeren op' te le?£;<;n, doch dat wij elkaar
sullen helpen onze eigen idealen te

2e. ondogmatisme ''
de grondslag van onz-^ beweging en onze voornaamste doelstelling is het streven
naar ondogmatisch d.&^ ,.en en open gesprek over de- probl >n betreffende de maat-
ach,,.ppij en het -leveif1^ op gi-ond v.-i.n onze ideslpn, 'd i-- v^g door een zich .voortdu-
rend, vernieuwend en 5nd o^inct. L;:; ch denken .verkre;,, 0:1 .hebben, zullea wij stailing
nemen tégen .de maatschappelijke en geestelijke verschijnselen, die niet daarmee
in overeenstemming z3^jn.

B. Basis voor mtiatscha^ _ ,lijke- en culturele activiteit.
"• • ' . ' \. rf-dicale mene.elijkheid . '

Wij zien de mens als ui-tgangspunt en 'Ie doel on daarom verwerpen wij, in, de
geest van het Humanisme, het Ktkiscli Socialisme en het Sociaal-lndiyidualisrae,
elke handeling die gebosseerd is op de gedachte dat het doel de middelen heiligt .

en stellen wij de menselijke waardigheid en ontolooiingsmogelijkheid centraal.

2o. kosmopolitisffleC wereldburg er schap)
'•'•ij wensen niet alleen internationale samenwerking, maar verwerpen ook volledig
oen ordening r:.arbij de naties de bouwstenen van de v. ereld samenleving zijn,te-
vons vjensen wij opheffing en'. .verhindering van ontstaan van alle formaties, die
de mensen kunstmatig van elksar scheiden. •

jSo, non-r conformisme • .
'"ij wansen niet 'alleen handhaving _en verbreiding vsn de geestelijke» en politie-
ka vrijheid, doch ook een aua t schappij waarin ieder zal kunnen leven volgens '
zijn eigen moraal en idealenjen verwerpen daarom de dictatuur van de ?j?&ejiaamd&
christelijke moraal in onze samenleving. •

4e. sociaal-progressiviteit
a Onder sociaal-progressiviteit verstaan wij het voortdurend streven naar het ' ïue-

men_ van maatregelen, die de sociaal-economische structuur van de maatschappij
vsrandoren in de richting van de emancipatie van de onderdrukte meheengroepen
(bijv. ds , arbeiders, de vrouwen en bepaalde ras-en) r- n van een zo groot mogelij-
ke vrijheid voor alle individuen in leven en arbeid.

b Wij wille-n trachten de vol/jende mensen te verenig on ,in de geest van het boven-
•staande : . '
•SOCIALE- M VEIJHEIDSLIEV3i'Qr:; JiUMANISPEN, die d.? sociale consequenties uit hun
Humanisme trekken en die v^npsn samen te werten met CHRISTELIJKE SOG IAAL~HOilA- -
NISTEW en SOCIALISTEN, SOO: U.T; ^irTHVlDüALlrV;;; -"• ̂  d < ^ s o c i a g a - r o r e s n i Vt ?/ ï'
aJ.,f e«
er . r, *•; e



Varvolg van de Beginsolen van de O.J.B,

HUMANITAIRE-, ONAFHANKELIJKE- en VRÏJHEIDSLIKVEIMDE SO'-IALLSTEW, die van mening
zijn, dat het Socialisme getoc-st moot worden aan do beginselen van de waardighi.- :Vi
en de vrijheid van do -:iéns om vaarlijk Socialisme te haten' en die daarom all s - ( . : ; • •
lossingen, .die al souden zij de masfsa volkomen oohef'Cing van alle gebrek brenfr •. :- . ,
en ' al souden zij een uiterst efficiënt sociaal--ïconomiscL systeem verzekeren.
doch die de mens tot slechtrr een factor in het productie-procea verlagen, af wi ; . - . ; • . ,

5e.anti-riiilitarisme
Wij wonsen, dat de onder-sch- idene militaire ra^cLten verdwijnen en zoeken naar
oplossingen waardoor een duurzame vrede en een gag-? rand eerde vrijheid over de
gehele wereld mogelijk gemarkt kunnen worden.

C d . solidariteit met democraten e-n libertaire»
Wij zijn solidair met allen die n^nr behoud of naar verkrijging van groter vri?-
h .-id streven; wij zijn voorstanders van- t: o n P££g£^ssi£.>f_ "front": tegen _alle tota-
litaire bedreigingen, "

Resoluties behorende bij de Beginselen der OJB
Goedgekeurd op 11-12 Juni 19^9

te Bun nik

1. D 3 OJB moet plaats bieden voor al diegene-n, die werk<»M.jk de maatschappij willen
.hl.- r vormen. Daarom •'""•n. het socialisme als zodaqig niei ,<e ideologische- basis, van
d;- organisatie zij t , omdat : .

A, er r/i&nsen zijn, die van een ander maat schappi^j-bjaschouw slijk of s.o.ci.aal-ü.conoir.i-:;-.1
stelsel uitg;:.an, v . ' „' ' • /

b. voor een g-root dee' --van de jeugd die niet uit Bocialif"<Jischs 'kring «n afkomstij-
is, hot sociwlisrae jf niets meer ze^t of misverratsnd -roo.rzaakt(men stelt he:.
socialisme bij voorbaat gelijk aan' het streven en de politiek van de Partij -.'•,.-.
do Arbeid) .

2' . • ' '• •
a. Wij acht on d.= geest die Ic.ef.t onder wat wij progressieve jongeren noemen en wr-; • . : ' • • •

toe wij ons zelf r „'konen duidelijk onderscheiden v-ni dio welke leeft in de diox -
ste z±n van het v; oord ni,/t-deiaocratisch zijnde partij on.

b. wij achten d < ; officiale doelstellingen sn de tact iek- van cleze partijen in duide-
lijke aantoonbaru strijd rast de gi-est, die uit enz e beginselen spreekt.

J.
a. Alleen zij , die de democratisch o vrijhedsnC vrijrrirl van mening suiting^vri j heid

van: vergaderen, vrijheid van drukpers ) v.dll on verdedigen (hetzij alleen met d:-
geest, hetzij ook met ge-w vlo) kunnen 'als volvaaivligo leden van onze organisatie
v/orden beschouwd.

b. in onze organisatie is plaats zo v; el voor democraten als libertairen.

-u V/ij zijn anti-militaristisch. •
b. in om; e organisatie is plaats voor rsdicaal-rpacii'igtun als voor hen, die het ge-

v/old als ultimo ratio(uiterste ciaatregel) aan v erüen.
c, vdj doen gt-en uitspraak in ingewikkelde internationale politieke kwesties,

Er is du c plaats zowel voor hen, die een derde machtspolitiek voorstaan, als voor
hen die voorstander zijn van het Atlantisch Pact; ' . . .
verder voor ieder and ar standpunt, dat o. a, ook ui-tdrukkc-lijk uitgaat van de
verdediging der democratische vrijheid.
(toelichting : met o. a., is bedoeld : .dat men ook nog andere principes e-ven sterk.
of nog sterker, kan laten gelden, bijv. de vrede e-gedacht e) ,

5. "Jij Ixsgvjen ons voorlopig uitsluitend toe op het vorken van een jongerenb*?wëg iiiis i .
doch houden de deur open voor de jeugdigen, ir^afwachting van 'de mogelijkheden
die zich voordoen en van de alsdan te nemen beslissing.



INSCHRIJFFORMULIER VOOR HET LIDMAATSCHAP_D£R_OJB

Naam : Adres : '.•

Jongen/meisje Leeftijd :

onderschrijft de beginselen alsmede de resoluties der OJB en ^enst toe te treden
als lid tot de OJB.
D t: contributie ") wenst hij/aij in ....termijnen " :) te voldoen door storting op
de voorlopige rekening der OJB, Bostr-.-koning Karova 781^6 te- Amsterdam, met nade- ^
re omschrijving : t .b.v. de OJB, Lidmaatschapsgeld van .voor liet jaar

Hij/zij wenst opgenomen te worden bij stichting van c-c-n ••.'erkgemeenschap, ii/de werk-
gemeenschap voor :

Hij/zij wenst : propaganda te maken voor de OJB en iedere v/eek/me.and . . .ex.aan
propaganda-nate-riaal t-; ontvangen.-

Het Maandblad Inzicht en Daad van. de OJB in commissie voor de
, verkoop te ontvang',n,

Datum ; . . Handtekening,

sl) f 6.- per jaar(op verzoek s.d.Penningmeester in bijzondere gevallen korting)
•!!:)uiterlijk 4 termijnen.
Hit verenigingsjaar loopt gelijk niet het kalend er jaar. Het lidmaatschap van de OJB
is onverenigbaar met die van de niet-democratisch zijnde politieke partijen,genoemd
in de resélutic-s der OJB. -

'4 ^. '
INSCHRIJFFORMULIER V00R_DE PERIODIEKEN VAN "DE OJB

'i. • -
ïfe.am : Adres : ;

V - x—
wenst abonnê t'e vorden op : . -

a. Het Maandelijks Contactorgaan è f 1.— per jaar (voor leden en donateurs gratis)

b_. Inzicht en Daad, officieel orgaan der OJB è f 2,- per jaar (verschijnt ingaand o
half Augustus 1949-Niet-grntis 'Voor leden en donateurs)„

Hij/zij verklaart het Maandelijks Contactorgaan reeds ontvangen te hebben vanaf
nummer ......
Storting van bovengenoemd (e) geld(en) geschiedt heden óp c! e voorlopige rekening
van de OJB, Postgiro Karov-a 781^6 te Amsterdam, met nadere omschrijving;

Datum : Handtekening,

ÏNSCHRIJFFORMTJLÏSR BESTEMD VOOR KJIT O JE r-'.S?.K TE AMSTISEDAM
voor de herfst en v int er 19^9-1950

I'Taam : Adres :

Jongen/meisje : Leeftijd : -Lid van de OJB l :
Contributie .betaald ? :

\vcnst doel te nemen aan : _ . .
(koste-n 20 et per avond)

a. De volksdansavond, ingaande Maandagavond 5 Septcrabc-r. Is beginner /gevorderde
t,, ' (kosten 10 et -oer avond;

b. De -^speranto-cursus, ingaande Vrijdagavond 2^ September. Is beginner/gevorderde
n -i • i, • j .«r j ' (^^P11^ J-t.~ voor ^ avonden)c. De sexuologische cursus, ingaande iVoensdagavond 5 October. (Leiding;Dr.Pe verelli)

d . Het kunstprogramma voor de herfst on wintermaanden(bijzonderheden volgen aan



Maandelijks Contactorgaan van de O.J.B.
( Landelijk Secretariaat :Drurnpt 110,Tiel

Redactie Persdienst : v.Hogendor-Dstr.163 Ararat? r c). F m

' . AMST3RDAM, 20 Juli

Bc-ste vriend of vriendin, '
Onze arbsid is nu moer nodig dan ooit. Om haar intensief

te kunnen voeren, hebben wij UK ondersteuning in de vorm van Uw contributie en/of
abonnementsgeld dringend saoclig.

Hiervoor hebben' wij de vorige keer een inschrijfformulier
af;jodrukt. Doch jammer genoeg hoeft e-en groot aantal van U dit nog niet ..opgezo-nden.

Wij willen er derhalve nog -eens dringc-nd op wijzen dat
wij geen publicaties gratis kunnen blijven eenden en dat iedereen als deel der ge-
meenschap in de l, sten van die gemeenschap moet bijdragen.

Zodat wij een ieder verzoeken per ommegaand ingesloten
formulier ingevuld aan ons op te zenden.

Daarnaast verzoeken, wij een ieder, die lid '• enst te wor-
den van de OJB, het nicuve inschrijfformulier in te vullen, maar c^erst go-:-d de ge-
gevens daaromtrent in bijgaande lectuur door te nemen. Dit voorkomt veel heen .en
weergeschrijf . .

Mogen wij ook Uw aand. eht v. Rtig en op ons komende maand-
blad Inzicht c.n Daad, dat nu definitief ingaande half ..uy.stus g?at verschijne'n, '
doch alleen bij vooruitbetaling' 'vordt toegezonden, d&ar ivij /--elf ook al het mate- •'
rieal binnen een ia^und moeten, betalen aan onze lever, nci'-rr;,

Zij, dié Inzicht en. Daad voor de v.-rkoop wensen te ont-
vangen, gelieven dat metoen op te geven. Er worden :;.t'.:n. nummers gratis verstrekt,
daar we al genoeg .koste1 OOG geleverd hebben,

'•y / In A;vu:;'!;firdam is dring':ri "bf hoeft •- r.an een vaste medevoer--
ker(stor), die behoorli; >; corx-. -srjo.identie ,en rat^ncilr; kanV;/pen. Met belangst elliag
zienjvij tegemoet wie daarvoor solidair, genoeg is c.n de nodige opofferingsgezind-
heid bezit, die nu eenmaal--'nodig i-s -voor iedere positieve da'd.-

' - • ï ec iereon moet . begrijp.-;: n d-t mon 'vich nu nog vrijwillig
Wschikbaar kan etellei^/oor d? vrijheid- f.n d e vrod-?,, ma*x_^o iedereen -.an de kant
bli jf t staan, men straks wel een.s onvrij'-alli,j; i n,» e s e-1 kan v.orde'n voor de oorlog.
Aan jullie de keus l ;

- ' Met vriendelijke gro-jten,

Voor de OJE.,

Her RIS n den Hartog

,:,oudt de datum J-k September vrij voor een landelijke re-unie. Kadere bijzonderheden
vols'.vn in het volgend orgaan.
10-11 Septomber is er een kennismaking-W èfck'eind van d e s.-imenv;ertende jeugd- en
' jongerengroepen Amsterdam, waarschijnlijk in de jeuyïherberg t<? Bakkum.
Alleen K i j , die voor 15 Augustus a.s. hun contributie en/of abonn.geld beteald heb-
ben, ontvangen het volgende contactorgaan. .
De expeditie van 'het cont.-'ctor^an is van 3ie- HoDyb:-r;;; overgenomen door Janriie de
Brueijs, Tasraanstraat 8."> ha te Amsterdam. Alle klacht-en b e t r e f f e n d e de sxp editie,
moe-te.n nsar haar gesonden Borden.
Alle aanmeldingen voor het lidm-atrichap, abonnementen, inlichtingen, verhuizingen,
enz,enz"., moeten gozopdfm vorden naar het Landelilk S,-c•; ietrriae.t dsr 0'JE;Drumpt 110,
Tiol. .
Om in Arastsrdsm dr-el te nem.n aan het culturele pro.vrsia-.ia voor de komende 'herfst-
en wint^rmaaixd^n, dient mon ."c r ^^slot ' -n te ai jn bi j ' ; : en der ssmenverkende groepen.
De contributie dient zo veel ::io ..-lijk voor die tij • b^t-.-•slt?. te aijn ivm onze finan-
ciële vorpliohtingen tegenover anrV.r.en,

~ r>0o--



No. 496 - '50.

xTCJw schrijven No.78937^
van 14 Februari 1950.

.C*
10 Maart 1950

Onderwerp: Chinees V/eekend
O.J.B,

V e r t r o u w e l : jltMRT1950

In antwoord op het bovenaangehaald schrijven zij het
volgende medegedeeld;

Het z.g, "China weekend", dat volgens de aankondiging
in "De Vlam " van 21 Januari 1950 No. 3 , op 28 - 29 Januari
195Q in de Jeugdherbet^g te Blarioum, onder^Leiding van de beken-
de Jef Last, zou zijn gehouden, werd georganiseerd door de
" Onafhankelijke Jongeren Beweging.

c" ' "" ^^*~ ' *•«- '—'"""

Van deze anarchistisch georiënteerde jeugd-beweging,
is secretaris, de bij U bekende Chiistiaan Kar l, Heinz. GOM E-
LISSIEF, geboren te Duisbiirg, 14 Mei 1926, controleur bij de
SaacT van Arbeid, wonende te Amsterdam, Ambonstraat 18 I.ABH
deze moesten de aanvrage tot deelname aan dit weekend worden
gericht en konden nadere inlichtingen dienaangaande worden ge-
vraagd.

Door hoeveel en welke personen aan dit weekend werd
deelgenomen, kon dezerzijds niet worden vastgesteld.In daartoe
tot oordelen bevoegde kringen, wordt verondersteld, dat door
Jef Las 11 dit soort samenkomsten wordt*-gehouden, ten einde ook
de arbeiders het e.e.a. over China bij te brengen.In dit ver-
band zij verwezen, naar een aankondiging in "De Vlam" van 4
Maart 1950 No, 5, waarin wordt bekendgemaakt, dat Jef Last, op
Woensdag 8 Maart 1950 om 8 uur voor het I.V.A.O. (Instituut
voor Arbeiders Ontwikkeling) te Zaandam, in een der zalen van
de Harmonie aldaar, zal spreken over " China".

Bij het organiseren van dit soort samenkomsten, zijn
voorzover is kunnen worden nagegaan, geen verenigingen vaii
Chinezen of Indo- chinezen betrokken. Deze werden b.v. met het
te Blaricum gehouden "weekend" niet eens in̂ ennisjgesteld of
uitgenodigd.

Daar niet bekend is, wat op deze "China" bijeenkom«*«
Isten zoal wordt gesproken of verhandeld, danwei door welke per-
fsonen deze worden bezocht, kan dezerzijds niet worden vastge-
steld, welke verdere betekenis hieraan moet worden gehecht of
toegekend.Einde.

L-\\\. 3.



MJHISTI8II VAN rs-Graveahage, 14 jpebmari 1950
BINNB^LASDSl ZASEH ^

Ho.; B.78937
Bijl.: Gene
VIII. TZ.4.

: Chinees weekend

Volgens een mededeling Ito "De Vlam" van 21-1-1950 zou
de O.J.B, op 28 en 29 Januari 1950 een Chlna-weefcend voor
jongeren organiseren onde^ leiding van Jef Last ,ln de Jeugd-
herberg te Blaricuia. Aanmelding kon geschieden bij Gh_rls_
CK).ljlBSIJ.ffS15Ki Ambonstraat 18-1, Amsterdam.

Ik fcal het op prijs stellen van U te atogen vernemen
welke betekenis aan dit "Chinese weekend" gehecht moet wo^-
den.

HET HOOJD VAN Dl DÏE1E5T /
Hanaens deze, v

'&• G. CmbbendoËa

Aan de
HoolÜccaaialsaarls van Politie,
te
A M S T E B D A M .



No.10112e-'47.

N Uw brieven Nrs.65610,
d.d.11.7,1949 en 12.10.1949,

Betreft: Onafhankelijke Jongeren Beweging.

DIEETSTGBBUM. 23 D'ecember 1949,

In antwoord op bovenvermelde brieven wordt het vol-
gende bericht:

De personalia van Rie HOOYB1RG-, wonende Lumei j straat
27 Illhoog te Amsterdam luiden als volgt:

Maria Cornelia S M I S, geboren te Amsterdam, 8 Mei
1930, wonende op eerdergenoemd adres.

Zij is de stief dochter van Bertus HOOYBEBGr, geboren te
Amsterdam, 3 Maart 1905, van oeroep winkeTbediende,wo-
nende op hetzelfde aflres» Hij is bij Uw dienst bekend,

Het gezin Hooyberg is een typisch anarchistisch gezin
dat zich in het kleine kringetje van geestverwanten be-
weegt en buiten die kring zich met niemand bemoeit,

Smis is ook de anarchistische idefin toegedaan en be-
weegt zich het laatste jaar onder enkele jongeren uit
die kring. Zij gaat des zomers praotisch iedere week-
einde uit kamperen en schijnt leidster te zijn van een
muziekgroep je dat zich onder die jongeren gevormd heeft,
De repetities worden in haar woning gehouden.
Dit stemt overeen met een beicht uit De Vlam d.d,5,2,
1949,

Buiten de anarchistische blaadjes die aan huis worden
bezorgd, is men geabonneerd op De Waarheid,————-

P.3,



x Nr. 727 O- '49.
Antwoord op nr, 72:284,
d. d. 1-11- «49.
Betr,Nol Voogt.

22 November 19

Volgno.

Als antwoord op het hierboven aangehaalde schrijven kan het
volgende worden bericht:

Arnold Dietrich VOOGT.
geboren te Amsterdam,19 Januari 1920, stoff eerder, wonende
Beinier Claessenstraat 18-III,bij C SOES.
bezit de Nederlandse nationaliteit,Hij is ongehuwd en geen
lid van een kerkgenootschap.Hij komt nfcet voor in de administra*
tie van het Hoofdbureau van politie te Amsterdam.
VOOST,die zelfstandig als stoffeerder werkzaam is en daarmede
behoorlijk zijn brood verdient, staat maatschappelijk zeer
gunstig bekend.Hij wordt eea hard werkende, oppassende j;onge-
man genoemd,die op tijd aan zijn verlichtingen voldoet,
politiek moet hij worden gerekend tot de rt^jg|^S£gSE>
EL j is abonmé op het Pla^^S^JJe^aaam en zijn s^urphatie'èn
gaan die richting uit, ofschoon hij zich weinig over politiek
uitlaat.Hij is zeer actief op het gebied van kampwerk en
hij geeft zich veel moeite voor de Nederlandse Trekkers Bond,,
Van enige werkelijk politieke activiteit is tot nu toe niets
gebl eken.

K-3.



VAÏÏ
BBJKEHIiARDSB ZAKEN

ï/o„ * BX.72284

Betr»s Nol Voogt
IV. BD.3

s-öravenhage, l November 194-9

DIÏÏKSTGLTEIE

Hiermede moge ik II vergokken mi^ in kennis te willen doen
stellen met 4e personalia» politieke antecedenten en verder
van belang ziinde gegevens betreffende Hol Toogt. R.Claessen-
gtra*t;Ï8*f' te " ' '

Men ksin zich bij betrokkene opgeven voor een abonnement
van het contactorgaan der Culturele contact cossaissle» Bit
orgaan wordt gratis toegezonden ö*a» aan de leden van de On-
afhankelijke Jongeren Berging.

,HBT HOGBÏ) VAN DE DIENST,
deze,

Aan de Heer
Ho
te

vaii Politie
J.G.Crabbendaïn,



ffo. 6^4/B.2

GEHEIM.
Volgno.

7 M AU8J949

ACD/

/ Naar aanleiding van^Uw schrijven dd. 24 Mei 1949 No.
62695» betreffende D.Sch&nau, he"b ik de eer U het volgende
mede te delen.

Dorothea Schb'nau, dochter van Friedrich Johannes Adolf
Schonau en Marie Agnes Forstner, is geboren te Tiel, op 14
September 1929. Haar/ouders zijn woonachtig te Drumpt, ge-
meente Wadenoyen, Culernborgse G-rintweg ïïo. D 110 b. Dorothea
is op 15 September 1947 van het bevolkingsregister der ge-
meente Wadenoyen afgeschreven naar Amsterdam, Volkaplein Ho«
55.

Gebleken is dat aij zeer idealistisch is aangelegd.-
Zij is de mening toegedaan, dat, nu Rusland een steeds
meer dreigende houding aanneemt, er nog maar korte tijd
beschikbaar is, om wereldfederalisme en wereldvrede voor de
eerstvolgende oorlog tot stand te brengen.

Haar vader, F.J#A.Schonau, is leraar aan het Gymnasium
te Tiel. Deze is ook idealistisch, doch houdt meer rekening
met 'de werkelijkheid.

Van enig extremisme van beiden is nimmer iets gebleken.

Tiel, 10 Augustus 1949,



x & 'S H E I M.

Verbinding: Ho.12
Doss.22.i~l
Onderwerp: Ü.J.B, (onafhankelijke Jongeren .Beweging)
Datum ontvangst bericnt:
Betrouwbaarheid berichtgever:
Waardering oericht:
l'evens bericnt gezonden aan: 1$
Medewerkende instanties:
Ondernomen actie:

Hierbij wordt toezonden een Maandelijks Contactorgaan
(Met bijlagen), uitgave ö - Juli 1949 van de ünafhaifcli^ke
Jongeren Beweging (O.J.B.), (einde)



x MAANDELIJKS 001TTACTORGAAJT
van, de Onaf hankeJ. i j k eJongeren

Abonnementsprijs i.l.- p . j r* Postgiro KarfiLva 7öl4o .Amsterdam
Reaactie Persdienst: Van Hogendorpstraat 103 Hl Amsterdam

.Landelijk Secretariaat: Drumpt llu, Éiei.

Uitgave b Beri ent enblad Juli 1949

C

2 - 3 Juli Grote landelijke reftnie van de u.J.B. in de jeugdher-
berg te Jior oenhoef. jjaats te weekeind van Juli-Augustus,
Aanvang Zaterdagavond 6 uur. üLomt allen! Meebrengen :
muziekinstrumenten, zangbundels, zweiokleding, deken (s)
enz.
iLortennoef is bereikbaar : vanuit Amsterdam te fiets en
per bus. De laatste vertrekt^vahaï de Wibautstraat (
overstappen Kerklaan Loenersloot). Per brein : tot Hil-
versum en vanaf daar per bus tot de Kortenhoefëe brug.

In Juli en ^ugusi/us organiseren v/e verder niets meer
ivm de vacanties. De groep Alkmaar-lammen houdt alleen
een waterkamp op het Alkmaar d er me er ±n die 2e week van
Aug. Aanmelden bij ^or v.d.Steen, Paagenlaan 2, JLimmen
(HH).
Wie ecnüer interesse heeft om in deze 2 maanden gezamen-
lijk onderlinge tentenkampjes mede te maken, kan dat
opgeven bij de Bedactie.

Verscheidene mensen van ons gaan naar massa-kampen van Vlam, IfBVS-
Spartacus, Hum. Jongeren e.d., îj die onae komende frisse folder met
doelstelling, beginselen e.d. willen meenemen, gelieven per ommegaande
aan de üedactie "ue schrijven: naam, adres, aam/ai verlangde ex., da-
tum vertrek naai* kamp.

ïoon dat de OJ.B tle ie c a waard is. Want niec pralen maar doen !

Verschi.1ninasdatum üont act orgaan.
Het eerst volgende Contactorgaan verschijnt eind Auguaüua 1949.

NTB - J&OB - JUKO - VEHG.JuKGERElT - ÜJB

Culturele Contact Commissie
(.Amsterdam)

Bovenstaande jongerengroepen hebben besloten hun culturele belangen
wederzijds te dienen. 2ij organiseren daarom met ingang van September:

l gemeenschappelijke volkadansavond, aanvangende Maandagavond p Sep-
tember in de Spiegelschool op de Overtoom (bij
de Nassaukade) . Kosten 2u et per keer (Zje de
inschrijf strook _!..

l gemeenschappelijke Esperanto-curus, aanvangende Vrijdagavond y Sep-
tember (Waarschijnlijk in de jh?. Kosten 10 et
per week.

laar schijnlijk l gemeenschappelijk kuns tprogramma voor de hens c- en
wintermaanden, waaraan bekende kunstenaars zullen
medewerken.

Waarschijnlijk l gemeenschappelijke sexuologische cursus, waarbij
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ethiscne, biologische en sociale problemen zuilen
worden behandeld.

SCHRIJF HTJ REEDS IN ! Voor een goede organisatie van hei. bovenstaande
is het nodig, dab. wij een behoorlijk overzicht
icrijgen van de aantallen deelnemers. Jeugd- en •

Jongerengroepgn, die in deze cult.samenwerking willen deelnemen, ge-
lieven ons dit te schrijven, îe de intekenformulieren.

IH !
NAAMS Adres:
Jongen/Meisje Leeftijd: Lid van de ÜJB ? :
wenst deel Te nemen aan:
a. De volksdansavond, ingaande Maandagavond 5 Sept. is beginner/gevord.
b. De Esperanto-cursus, ingaande Vrijdagavond 9 Sept.ia beginner/̂ sraxi.
c. Het kunstprogramma voor de herfst- en de wintermaanden (idem).
d. De sexuologisehe cursus. (Kadere gegevens volgen aan de inschrijvers.

Datum: Handtekening,

Wacht niet toe morgen wat Ge heden doen kunt. Want wat ge heden niet
doet, doet Ge nimmer.

Lees dit goed na !

Iedereen heeft reeds geruime tijd onze pubiicaoj.es toegezonden gekregen
Dit is nu de laatste toezending aan hen, die nog niets betaald hebben.
De OJB kan niet draaien zonder geld. iedereen, die met ons werk op de
hoogte wil blijven, die wil deelnemen aan onze weekeinden, conferen-
ties, contact-avonden enz. moet wat voor de üJB over hebben. De vrij-
willige bijdragen van de steunlijsten en van vrije gif oen zijn onvol-
doende gebleken, zodat we nu met. een tekort zitteja van bijna f.200.-.
Dit tekort kan weldra opgeheven worden als een ieder zijn/haar sociale
plicht begrijpt en als ieder toont wat de OJB hem/haar waard is. Daar-
om xs vanai heden opengesteld de inschrijving voor:

A Het lidmaatschap der üJB (zie ingesloten beginselen en
" resoluties a i.b.- per jaar of f.3.— per 1/2 jr. (min—

vermogenden en studerenden kunnen op schrlfjglijk ver-
zoek a/d penningmr. Korting krijgen, als dat wordt toe-
gestaan GO t uiterlijk f.?.- per jaar).

B Een abonnement op het Maandelijks Contactorgaan è ï.l.-
~~ per jaar (dit blad ontvangen donateurs en leden gratis)
G Een abonnement op "Inzicht en Daad", officieel imandor-

gaan van de uJB a I.2.- per jaar (dit blad wordt'alleen
tegen vooruitbetaling en dus niet gratis geleverd).

Een ieder, die ons een beetje kent, weet dat het ons niet om zieltjes
te doen is, wam, we hebben nog nimmer voor ledenwerving geronseld.
Maar ons werk moet door een ieder gedragen worden. Iedereen moet zich
verantwoordelijk voelen voor de üJB, moreel en financieel. De beweging
Kan alleen daadwerkelijke Kracht uitstralen als iedereen medewerkt.
Het mag geen goedkope; öezelligheidsbevrediging worüen. Laat iedereen
zijn verantwoordelijkheid begrijpen. We moeten dus samen naaso hel
aangename ook de lasten dragen. We moeten dus uit financieel oogpunt
nu omverbiddelijk zijn, hoe zeer ons dat spijt. Wie niet over de dam
Komt, ontvangt voorlopig niets meer van ons.
Huilabonnemen-cen worden alleen met de redacties van de betr.bladen
aigesloten, niet met particulieren, daar we anders wei bladen Krijgen,
maar geen geld. _«_
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v JJr3CHRj.JYI.HG VQQX het LIjDMAA'JSOHAP P"Sfi OJB

Naam: Adres:
Jongen/Meisje Leeitijd:
onderschrijft de beginselen l en II der uJB alsmede de resoluties van
11-12 Juni 1949 en wenst; toe te treden a Is lid tot de uJB.
De contributie n) wenst hij in termijnen ntt) te voldoen door stor-
ting op de voorlopige rekening der UJB, Postrekening 7dl4ö üen name,
van Karova te Amsterdam.

Da turn: Hand tekening,

M) f.6.- p.jr.(op verzoek a/d Penningmr. in bijzondere gevallen jcortfng)
tt") uiterlijk 4 termijnen.

INSCHRIJVING voor de Periodieken van de uJB.

Haam: Adres:
•wenst abonné ue worden op:
a, Heü Maandelijks Contactorgaan è i.l.-per jaar (voor leden en dona-
"" teurs gracis).
b. "inzient en Daad", officieel üaandorgaan der uJB è i.2.- per jaar.
Hij/zij verklaart het Maandelijks Contactorgaan reeds ontvangen te
hebben vanaf nummer...
Storting van bovengenoemd(e) geld(en) geschiedt heden op de voorlopige
rekening der uJB, Postgiro Karova Ïol4t> te Amsterdam met nadere vermei
ding.

Datums Handtekening,

EN DAAD het officiële maandorgaan der uJB zou reeds lang ver-
schenen zijn. Het mooie opslagmateriaal, alsmede pa-
pier en speciale groendruk inkt j.s reeds voorhanden.

Doch er zijn diverse factoren, die er een rol in spelen, dab het even
op zich laat wachten. Wij moeten n.l. in Amsterdam een meisje hebben

C 01 een jongen, die foutloos stencils kan t^pen en over een goede in-
delingsfeeling beschikt en correspondentie kan verzorgen, want de re-
dactie van een Dlad eist veel tijd en werk en moet vooral rustig ge-
schieden, onze nieuwe secretaresse Dorie SCHb'NAU is wel b ereid om
naast haar Komende werk, dat een behoorlijke omvang krijgt, ook nog
stencils "i/e t^pen, doch dit werk en ook de corr., die er mede gemoeid
xs, eist e'en voortdurend persoonlijk contact me t elkaar en leent zich
niet voor schrif oelijke afdoening. "Er lopen veel mensen in Amsuerdam
rond, die beweren, dat ze geen tijd hebben en die alleen maar voor
het aangename komen. Dat acht IK. in hoge mate onjuist en hec toont
geen waar gemeenschapsgevoel. Jiesultaat: dat ik nieu alleen finan-
cieel de uJB heb voortgeholpen, maar dau bovendien al mijn vrije tijd
aan het werk opgaat, fcin ik naast het stencildrujuien ook nog de sten-
cils en heu andere corr.werk daaraan verbonden, Kan verzorgen, ik
krijg suerK de indruk, dat. er mensen rondlopen, die veronderstellen,
dat dit nogmaal is, dat zij niets doen en anderen laten werken. Wie
deel iu.1 uitmaken van een gemeenschap, zal moe een werken, ingewijden,
weten wel, dat^ik er niet voor geschroomd"heb om kapitalen en arbeid
aan het went op te oiieren, maar nu het ZQ ver is, dat we een behoor-
lijke omvang gaan aannemeti, moet iedereen gaan aanpalen. Dat kan en
dat moet, uok door persoonlijke propaganda. Want naast de prettige
k«nt die onze OJB biedt, moet men ook.de lasten gezamenlijk dragen.
Als ieder zijn taak begreep, dan was de UJB een grote atoomcentrale

-4-
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met een geweldige d^amitisch^kracht. Nu is het nog zo, dat er enkelen
zitten te ploeteren en de resè gelooft het wel en alikt door wat ande*
ren zijn overeengekomen. Daar heb ik scherpe critiek op. ik wil de
OJB aien als een stuwgroep, als een pionietsgroep, die bereid is om
door woestijn te trekken en die bestaat uit mensen waar op te bouwen
is. •Wie elkaar aanvuren in de strijd om ons aller feestaan. 2ijn- of '
niet-zijn. Dat is de realiteit. Omdat.de meesten van ons nog steeds
niets doen, zitten wij ons een pukkel te werkenjen daarom is inzicht
en Daad nog niet uit. Het is net als in de grote wereld. ±eiaa»é-weH&-&
iedereen wenst vrede, maar er zijn er maar heel weinig, die bereid
zijn een persoonlijke opoffering door middel van arbeid, tijd en
moeite en geld te brengen. Daarom is er nog steeds geen vrede. Snap
je het ?
Gaat je schuldgevoel al werken ? Denk er aan en werk voortaan
actief mee!

Herman.

Betref lende de contributie nog hei; volgende:

Wie weinig geld ter besch.ikn.ing heeft, js.an ook vermindering vragen van
zijn contr. door een v erzoek om aftrek van de reeds gedane storting
(en) voor het Maandelijks Contactorgaan, donaties enz.
Men wordt echter zoveel mogelijk verzocht de gestelde contrioutie te
willen voldoen. Het contrioutie-jaar loopt gelijk met het kalenderjaar
Gerard MT21JNS te iSaandam (Buiddijk 141) is nu penningmeester. Doch
daar hij gaat verhuizen en bovendien de financiële zaken nog aan hem
moeten worden overgedragen, gelieve men voorlopig nog alle gelden te
storten op Postgiro üarova 7ol4b te Amsterdam tbv de uJB.

Plannen voor het najaar van 1949
Met September gaan we weer volop werden. Naast de speciale weekeinden,
komen OOA. weer de streekbijeenkomsten, u.a. denken we aan een speci-
aal weekeind over: de omgang tussen jongens en meisjes, de vrije eco-
nomie.

Wie interessante onderwerpen naar voren gebracht wil zien (evt ge-
schikte inleiders daarvoor weet) gelieve ons dit te berichten. Derge-
lijke suggesties zijn altijd welkom.

Bijgaand doen wij je ooekomen een vernieuwde uitgave van de Beginse-
len l en il dei- uJB, alsmede de resulties, vastgelegd te Bunnik op
11-12 Juni 1949.

.
&Lj, die cut maandelijks Contactorgaan voor propaganda ter versprei-
ding wenst oe ontvangen, gelieve op te geven, welk aantal iaën wenst
te ontvangen en of het voor een keer is, oi' dat men geregeld iets
wenst te ontvangen. We hebben dan wel gaarne de garantie dat het
drukwerk ook inderdaad weggewerkt wordt.

Het landelijk Bestuur van de UJB en de Plaatselijke Besturen en Ver-
tegenwoordigers wensen alle vrienden en kennissen van de uJB een pret-
tige vacaritie toe.
Niet een uJB-er mag dit jaar op de massa-kampen ontbreken met de
nieuwe komende OJB-folder. Vraag nog heden aan !



OUK JIJ bent mede-verantwoordelijk voor het algemene beleid. Aan
jou ligt het OOK; of we een betere samenleving krijgen of
niet. Begrijp dat de "moderne" oorlog een totale oorlog

is. Ala je de vrede lief hebt, zet je dan i'OïAAL in voor de vrede!

G-een mooie praatjes
maar daden zullen de wereld

veranderen ï

Denk daaraan - - voor het te laat is !

-o-o-o-o-o-o-o-

C



i4 JUI.L 1949.

jBijlagê  van hè G Maandelijks .Contactorgaan d.e.g__0T»Ji«,B. _ - Juli 1 94 S

Op üSaterdag 11 en Zondag 12 Juni kwamen te Bunnik afgevaardigden '
van diverse groepen van d'e u. J. B. (onafhankelijke Jongeren Beweging)
bijeen.

Naast het aannemen van een aantal resoluties, die U hierbij zult
aantreffen, werd overeenstemming verkregen in organisatorische aange-
legenheden.

De Onafhankelijke Jongeren Beweging werd ais deiiniuieve bena-
ming aanvaard, in het landelijke bestuur van de u. J. B, werden gekozen:

John G. VAN VEEN, Alg. Voorzitter, Straatweg li?ö te Hot ü
Dorle SCHbHAU, Alg.Secretarasse, Druiupt llü, ïiel
Gerard MEIJNS, Alg. Penningmees t er (nieuw adres volgt binnenkort)
Herman DEN HARTOG, Redacteur van de Persdienst, Van Hogendorp-

straat 163» Amsterdam
Chris CORNEL1SSEN, Secretaris van de Kamp- & Programma Commissie,

(aanmelding weekeinden e. d.), Ambonstraat
10 i, Amsterdam

Jan BERGMAN, lid van het landelijk Bestuur, De la Reyweg p32,
Den Haag

Kees S'-CEIJNTS, idem , W.van iSujlensoraat
5 B, Rotterdam.

' Simon RELMEIJER, idem , Bovenburen 23y,
Winschoten

Hie HOOIBERG- , Expeditie, De Lumeijstraat 2? III, Amsterdam

De werkzaamheden vserden-als volgt verdeeld:
Kamp- & Programma Commissie: Rie HOOIBERG, Jan BERG-MA1, Gerard MEIJNS,

Chris CüENELISSEN (secr.)

De Redaccie van het Maandblad inzicht en Daad wordt gevormd door de
/ Advies-Commissie, beslaande uit: Kees STEIJFE, John VAI YEEN, ühris
v OOHWEIISSBH en Herman DEN HARTOG (secr.)

Leden- en abonnementsadministratie der periodieken (Maandelijks Con-
tactorgaan en van Inzicht en Daad: Gerard MEiJHS. 'i'ot nader order we-
gens verhuizing aan de Redacteur vande Persdienst.
Yerzending van de Periodieken: Le-ut^ BREMER, Jannie DE BRUE1JS en

Rie HOOIBERG (secr.)

Dagelijks Bestuur van de O.J.B. : John G. VAN VEEN, Uorle SCHöNAU en
Geraa MEIJNS.

— o— o-o— o— o— o-o— o— o—

De belanghebbende verenigingen en redacties verzoeken wij' de nodige
wijzifngen in hun administratie aan ce brengen. In het bijzonder
geldt dit voor de mutaties in het algemeen secretariaat.

CORNELISSBT.



Bijlage van het Maandelijks Contactorgaan der ü.J.B. - Juli 1949,

Wijzigingen op de Beginselen I en. II der u. J,B.

Samengesteld op advies van de deelnemers van het medewerkersweekeind
der OJB. gehouden ly-2ü februari te Amsterdam.

In de Beginselen l hooi'd WERK.GHOEP VRIJE JEÜG-DCülO'EEEFMS wordt in
sub. b II VSY veranderd in : Vrije Soc.Verg»
hoofd WERKGEMEENSCHAPPEN wordt
drankbes i>ri j ding (geheelonthouding) : drankbesorij-
ding resp. geheelon&houding.

hoofd LEtüFTIJDSG-REN^M wordt als volgc geredigeerd:
Minimaal is er geen leeftijdsgrens, maximaal is aij
op 35 jaar gesteld, terwijl mensen Doven de 3u jaar
geen functies in de "beweging kunnen Bekleden.

In de Beginselen II hooid BASIS VOuK MAATSCHAPPELIJKE- EN CULTURELE
ACi'lVl'JJEIï word u in sub. 4 (onder sociaal-progreasiviteit) in a veran-

derd : regel 4 waar staat: van de onderdrukte inen-
sengroepen (de arbeiders en de vrouwen). Dit wordt:
van de onderdrukte mensengroepen (bijv. de arbeiders
de vrouwenjen bepaalde rassen).
In sub. 4 onder hetzelfde hooid wordt in la veranderd
christelijke sociaal-humanis oen en socialïsuen:
in: CHHISÏELIJK SOCIAAL-HUMANISTEN M SOCIALISTEN.

hoofd BASIS VOOR MAATSCHAPPELIJKE- BIT CULTURELE
ACïIVIïElï wordt sub.o ais volg,t- geredxgeerd:

Wij zijn solidair met allen die naar behoud 01 raar
verkrijging van grotere vrijheid streven. Wij zijn
voorstanders van een progressief "front" tegen alle
totalitaire bedreigingen.

Resoluties behorende bij de Beginselen I en II der OJB

Samengesteld door de Advies-Commissie en goedgekeurd door de deelne-
mers van het medewerkerswee^eind der üJB, gehouden Ii-i2 Juni 1949 te
Bunnik.

1. De üJB moet plaats bieden voor al diegenen» die werkelijk de maat-
schappij willen hervormen. JJaarom kan het soexalisme als zodanig

niet de ideologische basis van de organisatie zijn, omdat:
a. er mensen zijn, die van een ander maatschappij-beschouweliju: of

sociaal-economisch stels^el uitgaan.
b. voor een groot deel van d e jeugd die uiet uit aocialistische

kringen afkomstig is, het socialisme of niets meer zegt óf mis-
verstand veroorzaakt (men stelt het socialisme bij voorbaat ge-
lijk aan het streven en d e politiek vande Partij van de Arbeid),

2. a. Wij achten de geest die leeft onder wat wij progressieve jonge-
ren noemen en waartoe wij ons zelf rekenen duidelijk onderschei-
den van die welke leeft in de in de diepste zin van het woord
niet-democratische zijnde partijen.

„2-
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b. Wij achten de oi±ioiele doelstellingen en de tactiek van deze '
partijen in duidelijk aantoonbare strijd met de geest, die uit •>
onze "beginselen spreekt.

i

3» a. Alleen aij, die de democratische vrijheden (vrijheid van menings-
uiting,, vrijheid van vergaderen, vrijheid van. drukpers) willen
verdedigen (hetzij alleen met de geest, hetzij ook met geweld)
kunnaaals volwaardige leden van onze organisatie worden besehouvd

b. in onze organisatie is plaats zowel voor democraten als liber-
uairen.

4. a. Wij aijn anti-milioarisüisch.
b. In onze organisatie j.s plaats voor radicaal-pacii'isten als voor

hen, die het geweld ais uitima ratio (uiterste maatregel) aan-
vaarden.

c. Wij doen geen uitspraak in mgewiiocelde internationale poliÜBie
fewesties. Er is dus plaats zowel voor Jaen, die een derde machts-
politiek voorstaan, als voor hen die voorstander zijn van het
Atlantisch Pact;
verder voor ieder ander standpunt, dat o.a. ook uitdrukkelijk
uitgaat van de verdediging der democratische vrijheden (toelich-
ting: met o.a. ±s bedoeld: dat men ook nog andere principes
even ster^, oi nog sterker, kan laten gelden, bijv. de vredes-
gedachte).

ij. Wij legden on» voorlopig uitsluitend toe op het vormen van een jon-
gerenbeweging, doch houden ée deur open voor de jeugd, in aiwach-
ting van de mogelijkheden die zich voordoen en van de alsdan ce ne-
men beslissing.

Opmerking inzake de Beginselen i en 11 :
in verband met het vele werk konden de Beginselen JL en n nog niet in
de nieuwe dru_K verschijnen. Daarom gelieve men dmv de nu gepubliceer-
de wijzigingen aeli de veranderingen aan te brengen.

Amsterdam; Nagekomen bericht.
Wie interesse heeit om met ons op een zomerse avond naar Artis te gaan
en een andere avond met een rondvaartboot door de grachten van Amster-
dam te varen, moet dat even meteen schriftelijjs: opgeven bij de Kedac-

Oe Karova-rers deelt voor de goede orde
dat deze OdB uitgave geen maatstai is ter beoordeling van haar a±ie-
veringeri, daar deze uitgaven kosteloos gedrukt wordt en zij tevens
het onderwerp van veel experimentatie was door het gebruis van onbe-
kende inkt, een nieuwe machine en een andere druk-methode, waardoor
alles nog niet is zoals zij zeli' wenst.
Experimenteren kost echter tijd en tijdens het research-werk treden
dikwijls onvoorziene moeilijkheden op, die men anders niet heeft. Die
men niet altijd meer kan wegwerken. JJit ter clementie!
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;21 JUU1949
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ACD/ *>*
»• no. 05010, -ö-.dBaar ^aanleiding van uw sehrijvt

11 Juli 1949, wordt fa-et volgende bericht:
Steijne, Cornelis Dirk, gebj9-1-1925 te Delft,

kantoorbediende, wonende Willem van Zuijlenstraat 5b
te Rotterdam, is van 7-1-43 tot de capitulatie in
1945 vrijwillig in dienst der Nederlandse Arbeidsdiê
geweest. Op 6-6-45 werd hij in Duitsland ioor de Cana-
dezen gearresteerd en overgebracht naar het fort
"Erfprins" te Den Helder. Hij heeft ongeveer 1 jaar
in internering doorgebracht. Op 10-9-46 werd hij door
de Advocaat-Fiskaal onvoorwaardelijk buiten vervolging
gesteld. Hij is Shans als kantoorbediende werkzaam b
Ruijs en Co, Yeerhaven 7 te Rotterdam*.

Hij stamt uit een gunstig bekend staand gezin
bestaande uit man, vrouw en 2 kinderen.

Hij zou secretaris zijn van de Humanistische
Jongeren. Voorts is hij geabonneerd op het weekblad
"De Vlam". Het gezin is geabonneerd op het dagblad
"Het Rotterdams Parool".-Wat zijn verdere politieke
sympathiën betreft wordt verwezen naar dezerzijds
schrijven, I.D.ïïo.1453, d.d.10 Nov.1948, meer in 't
bijzonder naar het daaraan gehechte stuk.



MINISTERIE TAK ' v<^£S > 's-Grwenhage, 12 Cctober 1949
BINRENX4HDSB ZAKEN /rw\

Ho.l B. 65610 v

\ïr • DIEESfGEHEIM ft A "i L W l
Betr.s Rappel ^ 7̂ /' ö '̂
IV. RD.3

Hiermede moge ik TJ mijn schrijven d*d. 11 Juli 1949 no.
656JX) in herinnering brengen, waarin ik ü verzocht rai^ te
willen doen inlichten omtrent Rie HOGYBFJlGr wonende De
Lumei^straat 27/1II te ttaent.

Met spoedige beantwoording zult ü mij zeer verplichten*

HEf HOOID YAN m DIEEST,
i Halons deze,

J*G.Crabbendam<
Aan de Heer
Hoofdcommissaris Van Politie
te AMSTERDAM.



MINISTERIE VAH f~~^:.*,:-r;,; . j - ; . ' . - - \  •  g-Gravenhag© , 11 Jtili 1949
AIOEÏJEKE ZAKEN '• -, '•';:".- --^

Bi j l . i Gene G E H E I M
I V . BD.3 ' .

Betr«: Onafhankelijïce Jongeren Beweging

Blijkens een bericht in het Maandelijks Contactorgaan der Cn-
afhankeli^ke Jongeren Beweging nerd KIe ITOOÏBERCL wonende te
lEisterdaffi, de Liamei j straat 27/IH, gekozen als lid van het lan-
delijk besttnrr der O.J.B. {voormalige Landelijke Comuissie Vrije
Jeugd Conferenties) .

ïevens ïr?aakt zij deel uit Van de Kamp- en PrograüTaa-CoEunissie
Ik moge ü verzoeken mij te willen berichten omtrent haar per-

sonalia en politieke oriëntering.
HEÏ HOOFD VAH DE DIENSÏ,

deze,

Aan de Heer L. L*van Laere.
.Hoofdcoimlssarls van Politie
te AMSTERDAM.



V E R B I N D I N G ar..15

K o. G 206/48 \!i£.'V-->

OKDERWEHP Inlichtingen omtrent Bep ZALM wonende te IJmuiden

op schrijven " " • - • • • • - - • • - . >

"v^i~~ j
Min.v.Alg.Zaken dd. 53.1*48, 2 -Maart «49

4JUU1949 l
i 28.6.49

B E R I C H T .

in verband met nevensvermeld schrijven

wordt bericht dat de persoonsnaam "ZALM" meermalen in het be-

volkingsregister der gemeente Velsen voorkomt. Persoonsgegevens
i

omtrent ene Bep ZALM worden hierin niet aangetroffen.

Ha bekomen informatie is vastgesteld dat met deze Bep

Zalm vermoedelijk wordt bedoeld Elisabeth Geertje ZALM, geboren

2472.28 te Velsen, van beroep onderwijzeres, wonende J.P.Coen-

straat 103 te Velsen. Van haar is bekend geworden dat zij lid

was van de J.G.O.B. ïhans ie zij onderwijzeres te Stolwijk.Haar

adres is Stolwijk 0,36. Omtrent haar politieke antecedenten

is alhier niets nadeligs bekend geworden.

Zij is dochter van Piejber ZALM,geboren 10 April 1902 te

Zaandam, van beroep chemisch antlist(thans chef van het Ghemisc]

laboratorium van de papierfabriek van Gelder Sn Zn te Velsen)

in Geertje HE$Z,geboren 8 April 1902 te Velsen, beiden wonende

J.P.Ooenstraat 103 te Velsen. Volgens opgave van het bevolkings-l
j

fregister is bedoeld gezin niet aangesloten bij een erkend Kerk-^

genootschap.

Van de vader is op politiek en crimineel gebied niets ten

nadele bekend geworden. Van hem wordt beweerd dat hij lid zou^/1»

van het Humanistisch Verbond af d. Vel s en. Voort s is hij geheelont-

houder en vermoedelijk aangesloten bij de A.N.G_.O.B. Zonodig

wordt omtrent deze persoon nader gemeld.

Van de moeder is bekend dat zij op 4.7.48 als betalend

lid van de communis t i eche mantelorganisatie"De Nederlandse, Vrou-

wenbeweging" afd.Velsen op de contributielijst voor kwam. Zij

bezoekt eveneens lezingen van het Humanistisch Verbond te Vel-

sen. Voor zover bekend treden zij beiden op politiek gebied
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l
1

niet op de voorgrond.

rr. jvj_J ;-iJi: - - -5^ Zu&1reT^:Jït«ir--Blisabëifcn 2alm, genaamd ffregmy ' j£a=u~—

r i e Zalm, geboren op 26.1.33 te Velsen is eveneens .lid van de

Einde.

- -

net:.ïsteoot ..-.a 3 Ji s j: J' i I ex; i --•••u t:i--"ï,L.r:;- ,cc.{.: := r / ',\Irt ;! -; '- ^ - - r n ^

.-iit , / . - J . j 'l^ü . ;^-- : i - e;io ..:?::•';

. u 3. D 'a .

';

;-,iij. ;-jo ,-,••; j/i v.

i ev^ • :- .-o \-^ d
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MINISTERIE Y/u; ____-~-~-̂ -~~**',-'"""' 's-Gravenhage* 8 Augustus 194-9
ALGELliïilü — -

Ho.i B.62695
Bijl»* Gene Dim.STQaHSir

IV. RD.3
Betr.J Reppel

Hiermede-moge ik U mijn schrijven d.d. 24 Kei 1?4£ .
no.62695 in herijnnering brengen, waarin ik JJ verzocht

\j te -7Uien doen inlichten omtrent D«Seh<matu
, ^

Met spoedige beantwoording asult ü mi3 seer ver-
plichten.

HET HOOH) VAN DE DIENST,
Kamens deze,

Aan de Heer
Corpse'iaf van Politie
te I.ÏSI..



"C-v 'X
TJJ? Jt̂ EMBÏiii... Z&KEII

«s-GraTenhage» 24 Sel 1949.

;"/Onderwerpt D.Schonau. G E H E I M
IV. BD.3' ' '

Hiermede moge ik U verzoeken mij in kennis te
Villen doen stellen met de personalia» politieke
oriëntering en activiteit, benevens met verder van
belang zijnde gegevens betreffende Rorfo. JKRGSJIK
wonend» te fiel* «

Betrokkene schreef in net nummer van Mei 1949
ven het Maandelijks Contactorgaan van de Qnafhanke~
lijke Jongeren Beweging (Werkgroep Tri^e Jeugd
Conferenties) een artikel over Wereldfederallsr.ie
en Wereldvrede*

HEf HOOK) VAH PB DIENST,
l namens deze*

Aan de Heer J.G.Crabbendam*
Corpschef van Politie
te



»,*. A .



*
de Onaf hankeli-jke Jongeren

(Landelijke Werkgroep Vrije
Administratie : v -Hogend orpstraat 163III Amsterdam
Landelijk Secretariaat s Ambonstraat 18 I Amsterdam
Uitgave 6 Berichtenblad Mei 1949

ö s a

Ma andpr o g r amma van de Onafhankelijke Jongeren Beweging (VJC)
• \ Mei te Amsterdam l uur in Bellevue (Marnixstraat) opvoering van "Het Mani~;

. fest van do "Jeugd" van Wolfgang Borchert. Gezamenlijke l
Mei-viering met <?.e libertaire groepen.

14 •- 3=5 Mei

il - 22 Mei

25 - 29 Mei

4 - 6 Juni

;ïi :i zonderheden:

Streekweekeind te^Lopsduinen .in. dé jeugdherberg de Ocken-
burg» Op dit weekeind zal nader uiteengezet' worden wat de
OJB(VJC) beoogt* Aanmelding bij Jan Bef-gnan, de la Reij-
weg 532 den Haag, met- vermelding of men wel of niet i n de
jh wenst te slapen» Brood verzorgt men zelf, tenzij men
anders, opgeeft»
Speciale jongerenconferentie over ''Wereldvrede en Wereld-
feöeralisme" in de js-ugdherberg fihijnauwen te Bunnik(tus- •
sen Utrecht en 2eist)i Dözo .jh is bereikbaar vanuit Utrectt
te voet en per bus. een spreker van de Wereld Federatie
Beweging is uitgenodigd om Zaterdagsavonds een inleiding -
te houden» Zondagsmorgens discussie-, daarna wandeling,
zang en muziek <-Aanmè5.ö.en aan .ons secretariaat»
Streekweekeind : In de,.deugdherberg te Schoor! onder lei dina-
van,, de „-groep: AlkmaaiHlimmeria Dit wordt een ple sant- wesk- • .

^ eind. Zwembroekjes ' é'̂ ê'» -meenemen.' Ivm plaatsruimte per om-
megaand bij ons aanmelden S . ^
Pinksterkamp te Holl§adse .Rading (Kamphuis Nico Büsscher),
in .samenwerking met 'ÉipartacuSj ÏÏBVS en Rad .Pacifisten.
Zat .avonds : bonte &yönd, waarop o «a. onze lekenspel- e-o.
muziekgroep optreedt Ven opvoert "Hot Manifest van de Ĵ ugci
van Wolfgang Borche.rt. .
Zondagsmorgens spre-ekt Stan-Poppe van Spartacus. Zondags»
avonds treedt Kei Ooéfthout op, die Thomas More zal opvoe-
ren o Maandagochtend èpreekt_Ĝ âiidjilsLi__ — _ - gJLû u/v̂
Kosten (met eigen tent 'siaïïën, ,lx warm +• kunstavond=])

' " " Jf 3. 50; zonder eigen-rtent' "f 4<;25)»
Meldt per ommegaande "aan bij. ons secretariaat..
Alle weekends vangen "Zaterdagsavonda 6 uur aan. Brood zelf
verzorgen,, tenzij anders opgegeven wordt» Deken (s) mee-,
brengen -t- evt slaapzalr of lakens. Verder i muziekinstru-
menten én zangbundels. 411e aanmeldingen per ommegaand
opgeven «Minstens -l week voor het betreffende -weekeind. In.
het hoogseizoen garanderen we niet-aangemalden geen plaats.
Bij inlichtingen porto insluitené. . "

-JB AMSTERDAM^

noteer even

10 Mei Dinsdagsavonds 8 uur : een inleiding over Anti-»
vivisectie in de jeugdherberg te Amsterdam, Kloveniers»
burgwal 97.Een spreker van de Anti-irivjusectie Stichting
zal een inleiding, vöoïr ons houden«.D3 avond wordt aange-
'vuld met zang -en 'mual-ek*- • ' ^ >



AMSTERDAM. 31 Mei :Dinsdagsavonds.'8 uur-r -een zang- en muziekavond in
de jeugdherbarg t a Amsterdam1. Muziekinstrumenten en zang-
bundels meebrengen - -

De Heer Weijsman.van de Bellamy-Baweging heeft zich. bereed, verklaard nog -eens
nader van .gedachte te wisselen'met ;d<eV. mens e n die in Maart de inleiding van de

• 'Heer Boogaart bijwoonden.Wie interesse -heeft om nog eens een gesprek over de
v Bellamy-gedachte te voeren, schrijve-ons-'e ven een kaart je.Wij ontvingen van

hem het boek "Economische Gelijkheid1', dat ieder 14- dagen kan lezen.

4« V/aterkamp der OJB(-VJC) in de 2e week van Augustus 194-9
x De. grpep Limmen-Alkmaar organiseert een waterkamp op het Alkmaardermeer,

'.Aanwezig aijn-cano's, een botter en .een vlet, enz.enz* Wie wil deelnemen
- " moet zich opgeven aan het secretariaat«De kosten zijn gering.
B» Zomerkamp j es in de maanden Juli en Augustus 194-9 ' ' - .

• N In deze 2 maanden organiseert de OJB"(VJC) geen speciale weekeinden e.d.
De mensen gaan dan met vacantie en de jeugdherbergen zitten vol.̂ é gaan 2
maanden genieten van de zon en de vrijheid.En in kleine'groepjes kamperen
met eigen of gehuurde tenten» op de, weekeinden.
Zij., die hieraan willen deelnemen, moeten zich per briefkaart bij ons mei-,

; den en ontvangen nadere gegevens. , c
C. Trektocht door Oost-Zwitser land van-23 Juli - 6 Augustus 194-9

Vopr enige actieve leden der OJB(YJÖ), die tevens een sterk uithoudings-
; - vermogen hebben, .bestaat de mogelijMeid(indi.en zij d<.or meeloting geld

kunnen krijgen) om mee t-e gaan naar -,. Zwi t oer land f Kost en ca« f 160»- Het
grootste deel der tocht wordt te voet afgelegd, ook-over de passen.Men
gaat mee voor eigen r i si c o .Aanmelden uitsluitend, bij Herman den. Hertog,
van Hogendorpstraat 163 Amsterdam^ jvpor 10 Mei met storting van f 1.50
voor administratiekosten (waarvan f'.-jpv- voor inschrinving deviezenloting) <>

\P TÉ MAN AP* Wat heb jij al geofferd om ;onze gemeenschappelijke acties moge-

lijk te maken ? Naast arbeid, tijd en moeite, is er nog steeds
dringend behoefte aan geldiDenk om ons Strijdfonds : Postgiro

•• Karova 7814-6 te Amsterdam, tbv d© OJB(VJC) «Niet praten* ...v.» /
^ maar doen X . v

ADERM 7 - 8. Mei belegt'de 13BVS een landelijk weekeind in het
'. Kamphuis de Hollandse Rading (Nico Buascher).Inleiding f

-, ^ ' , de economische organisatie der arbeiders.
/ 18 - 19 Juni Stichtingsdag van de Stichting .Neoreligië in het Kamphuis De

Haven te Wassenaar* Nadere inlichtinge'n : Gitroenstraat 4'den
?Q'Mei Zat.av.lf ufe te Amsterdak in^-Gebouw^De,Arend.Planciusstraat,Culturele
". • . Bonte Avond van Spartacus.Optreden van ''De Rode Amoateurs"»

-ONZE HIBLicAjIIES'hebben we reeds diverse keren gratis gezonden aan alle be~.
kenden» Wie nu nog geen abonné is op onze uitgaven, kan dit

'alsnog worden,.Want dit is de laatste keer dat we--deze, uitgave gratis verzen-
den* ^ I n v u l f .o r m u l i e r
Naam i Adres : Plaats?
Leeftijd j • ' Jongen/lfleisjé - ...̂  . - - -

xstort heden, f l*— voor, het Maandelijks Qontactorgaan der 0»J.B.(?JC) op Post..
. • . . " v t 2'i- - Eet Maandblaa Inzicht^ënT Daad
gi^o'Karova 7814-6 te Amsterdam, ai jnde de abonn*prins voor l jaar*

• • - • . . Handtekeniiïg,
,. .' /-• . -v . , . ' • ' ^ .



ï$ei : 'ftoe.nsdagsavonüs 8 vnir .een ctoncéït uitgevoerd door Leo .gommerts en
Piet pijnenborg in 5e luth-rrkapel, G.v.d.Veeastraat,iioek Ba^hstraaiz»
(Deze laatste bijeenkomst is zeker de moeite waard- Red.)

RECTIFICATIE Op-de voorpagina staat dat-het pinksterkamp resp-.f J.50 en f 4-25
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Wereldfederalisme en Wereldvrede
^ «,. ._ ..̂ .̂T.,̂.̂,,— *-̂ U*-» «̂ w-t-̂ -L* .̂ .̂ l™.--—.-•.._.-_,,«, H-=,̂ ,.-„MMfĉ

Beste Vrienden, • ? . . ; '
Ongeveer vier jaar gebeden kwam er een eind aan.de oorlog

hac> tóén gedacht dat we ons nu eimeer :op de rand van de, afgrond z&tiden bévirj*.
den ? Want we zien toch' allemaal -wel, jdat WB weer hard 'aansturen-.op een her-
haling van al die ellende* Ben herhaling ?. Heen, veel.erg.er. Hu de atoombom
uitgevonden is, heeft de mensheid in zijn geheel maar té kiezen : t o"be or
not to be. , •••;.•.

rk voel er niets voor een beschrijving te geven'van al de. el-
lende, die we zullen moeten meemaken, als- we NU niet alles doen, wat in ons
vermogen ligt om het; gevaar te keren. ;Dat is ̂ ch ook onnodig* En ik zou,bo-
vendien nog maar méér de indruk wekken*, dat ik jullie angst wil aan jagen .Want3
Jat is niet de bedoeling.Ik wil alleen; maar dit : DAT WE ALL53N Î r̂ T, ,dat
•fle in de critiekste situatie leven, die de wereld ooit heeft ,meëgemaa"kt.Het
•̂aat nu om ;i OHE OTLD OR ÏTOHE* • ' ' . ,v ,- '"

la als we dat dan goed ^nz-ïeti en we onze verantwoordelijkheid
voelen, zullen we bok zeker de middeleb vinden om alles ten '̂ oede te wenden*
ïn ieder geval .rust op ör.s de taak on 'S'* met alle >racht in te zetten'voor de-
zaak van de vrede. . . . - , ^

Ik krijg de indruk, da|b wij maar doorleven in de -vage hoop,
dat alles wel goed zal-„k omen. We werkea voor ons beroep, voor onze studie en
nebben verder onze llefb;ebberi jen' en l|ëaleni -! Maar w/e moet-en wel begrijpen,.,
dat al dat strevenden-werken straks vo^r.- nl.'é.ts'-aal; ztgti ge-Weest-,': als .de oor-
logshei weer losbrè.öfct» .'Öaarom moet h0-&treven aaar :werel-dvi>ede.A.eigenlijk
bij ons allen op .d©', vô or-grô  ataan. :^.. ,:X \:/•':•:•;• :v-,', ,.- ••. :

- . - , :Bazin̂ i.ng-op;.dö̂ , Êdg:èli|kheüeB\&m̂ weï"ëld:V̂ © is
op het ogenblik-n%t>é<ë'r.ste'v0ï*Bl:stö« ÓÉ4' né' de.:' be.zin-ffi.ng.,k<?%t.'SE,.:DAA.D,, de ac-v
tiyiteit. Want pë^söoniay :̂ insi'cht ,ai:ifesen -î ŵël̂ 'eeti;'heuste',' .-.veröï̂ të, MAAR
<70LDÖBM)B. IS mf.WK. OT̂ Htó. »̂  :.âv|%ï:;jâeli;̂ ^̂*Ŝ  '. •

:' "De:'bë'zï'è"ïing" voor" ae~zia1s; van. de vrede moét zich uitbreiden
als een lopend vuurtje', als een sneeuwbal» als.een kettingreactie. Dit is
onze enigste uitweg»

De Onafhankelijke Jongeren Beweging (Werkgroep Vrije Jeugd
Oonferertles) gaat een conferentie houden over Wereldvrede en WereJ-dfedera»
lisme» 2ij houdt er als beweging gQen Vooropgezette'mening over dit probleem
'op na* Het is de bedoeling'dat. ieder ziTjn eigen mening zegt, zodat we de
juistheid van onze opvattingen aan die-'der andaren kunnen toetsen.

• . Ben inleiding zal gehouden worden door een spreker van de (
Wereld Federalisten Beweging. Je hebt dus wel begrepen, dat het ons heleraaa;.
niet speciaal om wereldfederalisme te 'doen is, maar wel om het probleem
van de wereldvrede zo uitvoerig mogëli'j'k te bespreken»

• . Ik'weet niet, of je.aanvoelt met hoeveel aandrang,' met wat
voor een verontrust gemoed deze oproep geschreven is* De moeilijkheid daar-
'•)ij is altijd, dat onze persoonlijke gedachtengang zo beperkt is, dat wij met
3en dergelijke oproep alleen weerklank vinden bij diegenen, die ongeveer zo

-geaard zijn als wijzelf» Ik hoop, dat de anderen echter toch ook iets aan-
voelen van de bedoeling, die hier achter steekt en dat zij het in hun eigen
gedachtengang weten te '"vertalen".. .. : .

Met.hartelijke groeten,
• -*j Dorle Schönau,T-i el. • = •

OüIffüREIE SAME-MB'RKIiaij ,'Ia het kader van de'culturele samenwerking die wij
zullen vormen met de Wérkgem/v.Jeugdheï'bergen en de J3»Ï»B«"Amsterdam,wijzen
•,vij op de, 2 volgende, bijeenkomsten van.de Werkgemeenschap v.JH. te Amsterdam:
4 Mei" : Woensdagavond 8 uur 'in de jeugdherberg een inleiding over ROEM'SN'

- -•••'' . . ; . ' ' ' . .DSÏMBMT



UITTREKSEL

Voor QD .1146 Naam ...On«,fhanke.l.tJ.k« J*ug.&...B«w©.g4ïig...

Origineel in ~jff-j£ Naam --

Vol§nr Ag.nr 61266 Aard van het stuk

Afz g^g Datum ...&»5*49

Amatardwu ««n M»l-v«rgad*rlng g«houd»n, b»l*gd door
•«n
*»n
Bond

Rovolutlonnml?»
Propaganda ia i* B*arijwa «n ««» gy»«|>«PSng j<»sg**«ï

On«fh»nk«lijk» J»ugd B^oglrig. hot ga&»« l onder
van de Co88mml8fc«rëbond

Uitgetrokken door ^ Afd./Sectie A<H>/4b Datum

Op aanwijzing van

5074 - '48



GEWEST ARNHEM DER RIJKSPOLITIE
DISTRICT APELDOORN

COMMANDANT _, APELDOC , 6 Maart 1949.

mL^.23/
* /

ïfoei]

NO. : ' 771, Geheinu
Aaa4te*M»: MINISTERIE van ALG
Onderwerp : P.BOUMA.

Antwoord op : Uw schrijven van 14-2-49,no.5415^7GelieiiQ*
Bijlagen •. Gene.

In antwoord op bovenvermeld schrijven, mos
ge ik U het navolgende berichten.

"P.BOUMA", in Uw aangehaald schrijven be-
doeld, is de schuilnaam van een voor de
M.I. werkend lid van het Wapen der Kon.
Marechaussee, die met toestemming van zijn

i
superieuren is geabonneerd op het contact-
orgaan van de i-andelij ke Werkcomodssie
Vrije Jeugd Conferenties.

Be Districtscommandant,
De Dirig.off.der Rijkspolitie 3e kl.

A.M.C.Mollerus.



VAN ALOEMüaiS
B ' * s-aravisnaage , 14 Februari'4̂158. . l uii^SOgvLt ' i/

Onderwerp: P.Bouma, , -—-—-• i

IV. TZ.3. _ G S H £ I M.'

Hiermede moge ik U verzoeken mij' in kennis te willen doen
stellen met de personalia, politieke oriëntering «n -aoti-sdteit,
benevens verder van belang Eijnde gegevens betreffende zefcê *©
P«BOpMA. wonende p/a Zuiderzeestraattrog 535 te Wezep» gem»03Lde»
broek» '

Volgens ean ontvangen laededeliug ia betrokkene geabon*»
neerd op het contactorgaan van de Landelijke Werk
Vrije Jeugd Conferenties.

HET HOOFD VAN DS
voor deze:

Aan de Heer L»L,van Laere,
Districtsooïiffiiandant der Rijkspolitie,
te ' '
A P E L D O O R N .



v

^ 1 Q; iG. M. j
Vo!gno.

j*-

tttt P 5 OeheWürVD 79 » Lg6JAN-1949

Bijlagen: 2

,f

Onderwerp: Maandelijks contactene®**»!

Te Uwer informatie doe ik U
hierbij toekomen een maandelijks
contactorgaan van de landelijke
Werkcoramissie Vrije Jeugd conferenties,
alsmede een adresstrook ten name van
de heer P. Boima, p/a Zuiderzeestraat*^
535 Wezep. /

C.S.

AAN:

Hoofd C.V.D.

Franfceering bij Abonnement
AMSTERDAM



/ r

,
van. de Landelijke Werkc^tf&lfr " tyel d® Jeugd Conf erenties
Administratie j van' HogeM^sèf Straat 163 III Amsterdam-1.
Abonnementsprijs : f 1«~ zat$> <l>óstgiro Ka r o va 78146)»
landel;!«ï k Secretariaat * AA>e^8tï«at 18 I Amsteraam-Öost
Uitgave l , , , " '. «Januari ; 194.9

c BIJ ggf
Wie 'op de -hoogt© wil blijven met ons^werk en wie ons daadwerkelijk wil
steunen, moet .een abonnement nemen o$ ong maandelijks contactorgaan» tf
ook wij kri;Jgsü het materiaal niet vo^r niets. ^lecïïts deie keer fcanaon ' w;
U de krant gratis zenden ( en eig^ctlialE ook nog niet eens, want we: komen.
•dik tek(ort >. Maar als Ü haar &e volgende keer wil ontvangen, dan verwac) '-
ten we binnen enkele dsgea een giyo-oyerschrióving op Postgiro Éarova 781̂
te Amsterdam, ad* f l'»- min* (lie^öt meer 1). Dongteiirs,' die f '2«50, of
meer storten (sportten), krijgen het blad gratis^ a~ . '. l
Zij die één riïilab'onhement- met ons Jie1&l>en Jopen eiï. ons geregeld hun blad
toezenden, krijgen nu automatisclt on^ bls(d toegezonden. ( 'dl t "geldt niét '•;.:•
voor :partiéulléï>en, waiit aan l ruï^JlTboiïn* van een blad hebben. we genoeg)*
Wie een ruil-ab:onn* me't ons hstd» ma43? on$ tot heden niet geregeld een 'éic*
toesond, moet opnieuw een nii^abonn* aanvragen, daar "anders geen gratis-T
toezending kan plaatsvinden. " N , ADMIETSinRATlïl,

HST
Wat gaan we in Januatri doen,???????

8-9 Januari is er t^ 3unnik(Mj Utrecht^) in de jèugdherberg' een weekeind
van dé ^ongerengTüèp der lfed.V8getai'ièrs: Bond1 en van de Jong
CDheospf en» Interessante vpordrachten worden daar gehouden» die
voor ieder belangrijk zijp.. : ;
Zondagsmorgens 10 uur zal John- van Veen spreken over : Wat
wil de vrije jeugd ? Wil jaee wil, moet 24. ch yopr 5 Januari b^j
óns aantéeiden. Brood verzorgt men ,zejj^fië^arm~; e ten kan geli'jk
tijdig opglegeven worden.. Dekens M|nT;%^ezig* Wie geen trek-
ter skaart heeft, kan , op onze "lèJsi&'Pkaar t terecht. x

15̂ 16 Jan» Is er een algemene Jóngerenconferenlii^ in de- jeugdherbe-rg de
l . aaS ^id 3jeidên)_* :Me.t ale onderwerp « , wat wil de vrije jeugd»
,-v lïièuwe perspectieven zullen 'Warden naar veren gebracht. .

Aaniaelden^yoor 10 Januari i bij óns öecr»f met vérjaelding óf
Bien wel of^géen warffl' eten" wenst* Dekens zijn aanwezig. Bij

\ Aanmelding ontvangt men n&der berièht aver de büsvermndinger . '-
v •• ' / ' " ' • • • ' • • ' - • ' ' ' ' " " ' ' ' • ' •

iSpeciale weekeinas: Br- komen 4 speciale weekeindm die respectieveli$£
de volgende strekkingen zullen hebben1* r '- - -
1. Ben vrije uitspraak van alle aanwesi^ j ongeren ever het socialisme.

Ieder zal dus op zich daarover zij4 mening kuünèn zegge .̂ Dit gaat dus
niet volgetfö vooropgestelde ''richtlijnen» . Alleen propagaèi|a -v.0or eêïi •
bepaalde ideologie of beklemtoning in een bepaalde richting^;^^, verme-
den moeten worden* -' ' ' \- '- .



. Een vrije uitspraak van .e.èü ieder dvefe erotiek

. De verhcuding Susland-Amerika en het^ötasdpunt rd

. Één conferentie over het ondogmatismè (^ t ;zal een discussieor den
tussen het intellectueel ondogmatisma en, het
op;weïk laatste Standpunt wij stean^De^e.conïerenHe zal
lijk met Pinksteren plaat s vinden* ; . ; :

ongeren, laat nu vast je gedachten over deze onderwerpen .
enMn je bezinken en vorm je eigea oordeel, opdat ü e met weloverwogen
i t spraken naar voren kan komen-» •, •-... - , _ \'

rrij zal de mens zi:J% of hi^ aal niet ai ̂ n* .. " : önrö
Geldt dat ook ten opzie Ete van alo^ho l, nicotine en sexe

fat denk e a Jullie daarvan ?

iet werk van de vrij* ^eu 'conferëntif s wordt geregeld .
^andeïigke Werkcomissb ->Ti3e. Jeugd Conferenties, die in Lunteren op
serste conferentie van4^ September lfi-8 aldaar 1 5 gevormd. _ , _
let da^elioks bestuur Vèü deze coimaisS{er is de AdviBS-Coimissxe, die
bevens bezint- pp hot ileolögische werk*Dit bestuur wordt gevormd door i
!foorzitter \* vaa Ifes^i, j^raatweg 158 te Rotterdam
3ecKÉetaris s öhris Coatte s soa, Ambow'raat 18 I te Ams,teraam_
?enü,»mr. " s Herittan jftéa F.artó^» v.Hogendö-rpstril63 III 'te A m sterdam

1 ; rpostgifo KWva 78W6 te Amsterdam tb^ het J°nSeFen^^;
^Is voorzittei • 5S ̂ d? bijeenkomsten der I-andeliake WerkcoMöissie treedt
op : ,Buck Ijar4ittanf BOM.lere.nlaaïi- 1,7 ":\ ̂ Beverwigk»

et^» bbfr-% ïandeli^ke Wrkcommissiè kunnen steeds ingezond
word M eoi , '
Wie -fn de
werken *m 'iniaiati fet ..&*

,. ^ __, nn n^„ ̂ ar^ +-P- zetting Ml hebben, om Daarin hard te
-, kan zich 4aar voor aanmelden, y

BI J ̂ ,i ^voor1 antwoord insluiten. Frankeer de bri<=y
ven l'e te laag of , T oudö

Stuur ons adressen tó jongeren, van ' l e je weet, /dat ze interesse hebber:

-ia-it eriaal .asa* Organiseer in je eigen omgeving
sten e striekconfa^entie s. ön^-e mensen aijn gaarne geneigd om te spreken
als ult^eigen kriig niemand aanwezig fce.. Werk vooral met onae steunliaste.
WlIAOTHUD * Ousvaaandelijks contactblad heeft nog^geen geschikte naam.
WIe"'^eet e '̂éen ?"1 tok er eens over na. Ze moet kort, krachtig, orgineel
én met inhoud zij a», :
Copie voor het vêlgencte nummer moet ^oor 20 Januari inxgezonden zijnrbij
^eldmini-stratie., lan een zijde besdrijvenj of zo -moge-liok /betypen.Jjrie
In ons.biad'scër-tjven wiï, moet er in de eerste plaats om denken, dat we;
financieel moeten uitkomen' i Naast het woord, dus de DAAD, dat m-1 dus zeg-
gen "-steun door propaganda, abonné-winningjSteunlijstenwerktfin.biodragen,
etc. De daad is nummer- l, het woord nummer 2.



t
-~' <PB NIEUWE. OPROEP die is £aiMng©3tN^IÉ- •$#&&$ -i* AdvieS-CömmiSsié, *gaat Mer-

üi";J. MöbJiten "er^passagaa. in yxi(>:eX$ft*&f iétft meja niet! juist vindt,- dan ge-;
lieve men'dat.'per ommegaande te -i£$34$& "ó&fy *Tbiiia: vaii Y0en, Straatweg- 158 té
Rotterdam^ die-met dit werk.belast |%' Éste 1̂ vermeldt er dan tevens Mj. s '
het waarom én- hoe "-/het dan: wel: wet* " ' . . ' , , ' ;
Se doelstellingen en de basis -wordt" rt&tSaö 0ok nader uitgewerkt en zullen .
ook zo sp-o:e:dig mogelijk worden t o eg é zonden'.- Een en ander eist nog al, veel :
tijd, omdat ieder'woord haar special©,betekenis heeft. - —

';i De nieuwe oproep wordt voorlopig ;als- Aangenomen beschouwd, als niet tónnefc
l maatid daarop bemerkingen binnenkomen* - . •

Het mislukte,;gre_ns,tref f en .; Op Zate^d.ag^Zondag 18/19 December' j l zoude.r,.
- , wij deelgenomen, hebben aan het •grë'ïSeitïeffen dat de AÏÏVA-Bruassum te Efëè?-

len met de Duitse vredesvrienden uit *9é. omgevï,ng zou hsuden. Wij hadden "
daarbij mogen uitnodigen Car.l Heinz Thinius van de Jugenélbund für 'Preihei-i:
und Irieden uit Hamburg en onze vriend Ka£l Heinz Keiler van de .Union Jun
ges'^Europa uit Mühlheim. ~ . . - • .
Te'elfder ure berichtte d^„Procureur feneraal uit den Bosch dat om niet n
der te noemen redenen hij geen inrélsivleym aan .de--Duitse vrienden' afgaf»
dic-s-iechts 2; djigen i^ Hëderlan'd'zoud'gn vertoeven. We' krijgeh de-indruk. c|,
men ieder internationaal cpiitact' tuisen- vredesvrienden onmogeiiak wil ma-
ken. Maar er wördt: thaöG wee^vaan g-ë-^-jJkt ouit dit'-;treffen töcfo/Tater zfü. ,

bijdrage.

lp. memoriam~J.*H.ffï'apcois ' ' ; . - - -; - • " • - - • , ' , . , - . . , .-":. ,• V .
In. ver schillende bla;den he^f t het overlijden v^u de Hee-r JéH-ï'rQncois ver-, '
meld gestaan-. Toen vïij er van hoorden^ 'heeft 'het ' sras zeer getroffen. ^p,g^ • - - . . - •
zien we.I'rancois voor ons z.itten in Lunteren* waar hij op 6 iSeptembë^'van, ;i

; het afgelopen* 3aa# tot:;,beslui:l5 'vaü,,'ó-ft^er eerste :cpr,fer.eïxti3,' ons één, ovejS-/;, ;
zicht gaf van het Dïërk ivan de\dïenst^é'ige;ir9.a:rs« '"Dit ife de eerste ké;i3?,.'4a^..
ik'in, een openbare gelegenheid spreek" ve-rkïaarde hi3 tijdens o^'-'p-^'"^-^^'

, viseerd; onderdak,,,, dat we in Bonter en jegens regen. gevonden hadcieu»
We verheugen otts, er .over'-dat. h-ig-^or;-.zijg. héensaöÉ'r '^!ijn wGordèa ten?-
zing en overdekking aan ons meegaf. ÏSi we ziga èok1'':dalnkbaar 'ddt'dit
in Iiunteron is geweest, waar de eerste ste^i van ons werk werd gelegd»

/• .

Belangrijke,^^^angenboekwerketii , r

De .werken van Erishnamur'ti pfttg.De D^eb-oek te 's Gravëland.
De-werken, van-Anker Jjarsen • • ~ ?lrkri jgb-aar; in de handel
De dood betaalt dividend t^Ltg,Plutarchüs,Middenweg ll,Eaarlem
Dertig jaar Sovjét^politiek^Gonstandst-) . idöm
Michael Bakoenin ' > , idem *, idem,
Nederland in de mist ~ idem ~
De Arbei'deröraden^ I e en JI ,e deel Ui tg., de 71am£Tr ouringhstr.. 8. j
0partacus> en de verkiezingen" ,., ïcLem' , J-^
Inauguraal adres>*open brief v "•_ ' idem
Deze werken svp uitsluitend-beste!3,en*bi j de genoemde adressen.



et\verslagyan^ onze conferentie te
onge,ren"er valt zo veel te zeggen^ dat jJö al wéér bemerkt dat dit blad té
lein is. Wij, hopen in het volgende nummer een beknopt overzicht van^de"
'oornaamste gedeelten van ttöt weekeind -fee £aren vte kunnen publiceren. Bij
voldoende belangstelling zouden-we"ibiss^en e-en extra, uitgave van dit weel ,
>ind, kunnen laten verschijnen, inaar dit '2^1 extra kosten mét zich medebren-
;en én" wie, Borgt' daar voor ?? := V.v.' > • , /

Blnancieel overzicht van onze werkzaamheden van Juli 1948 -, l Januari 19491
" ' • ' - • ' . „ . , • • , _ . . " • - • *. ; . t : ' , . . " • ' ' - :

Jitgaveriï -31 iuli^ Volgens het kasboek:,i l?- ' -
3Ï Aug..-•:•- idem, , ,,$ ^"3|& ' kampkosten

: 30 Sept. . .idem, " *f la^ïlÖ *)' waarvan f '68Tr-Lunteren
" 31 Octi idem • " f "97.61 'I .« f 46.98 kampkos-
30 Fov. idem' f Bft^S , ten

. _ 3,1 Dec« , idem € •;34*4^
, "èotaal uitgaven : f 3̂ 4.60

- «*•'

Inkomsten s 30 Sept*Toi.gens het kasboek 'S
- ' - ' "31 Oct»-/ idem ff 101,47 ;1«

? : " • • • ' 30'Hoc* . " > idem . f . •-.(S.**— •
f 34*65

kampopb.
waa:rvan f 107^35 Lunterer\ f 76*47 kampopb*'

• Laren '
31 Be-c» , idem
Totaal inkomsten :

bekort - nadelig saldo

f 260.4?

f f 84.13

^ gaven groot en klein, worden
voor een vrije jeugd in een vrije wereld*

(

De "Bedragen uitgegeven yoor de publicsrties, zijl .apart ge specificeert." Be"
boekhouding ligt ter 'inzage open voor .belangstellenden en sympathiserenden

^SADHEHKELIJK IIH^CIEELLWIIÜSN SJTEUNBH-* - , . - - , ;
.voor s teun-bi .1'dragen|ji_ (wi-j vermelden hier alleen de gro»

ma'ar â T kleine zi 3 n natuurlijk ook welkom) _
f 10— ; de-<I.BfV.S* f .25*4 > de Heer w°iaa f 10.- • terwijl dé

eerste steunlijst van Chria CorhélissBn f 16.65 opbracht. ,
Vrienden werkt met steunlijst en» steuofcons werk me de daad l Vraagt .nog he-
den een steunlijst aan» Geld is voor j ons een noodzakelijk kwaad, dat we in
deze kap * samenleving helaas nog niet kunnen ontber-en. Onze tijd en oniae ar-
beid willen we ten volle geven aan hat werk, maar geld kunnen we helaas zei:
nog, niet maken. Baar hebben we Uw staun voor nodig l , :
Zendt de- ontvangen giro-biljetten inievuld aan ons retour, door storting op
Poŝ bgiro Karoma 7S146 t© Amsterdam, |e-t vermelding " ten behoeve van het ;

' ' •- • '-.
aanvaard^ Sta ons bij in de strijd

e w e r e * " ' ^ <
W a{EglTO:JS'im die ui^gege-von zio'n, koeten 2 maanden na uitgifts bij dé .
pepnihgmeesteT wbrdeii ingeleirerd» 8o|gt -dat ze flink voi.sa|i.. Volle lijsten
moét me4 direct afdragea'. Houdt het ;̂ geld niet vastf want wi j zitten^ ei» caa
^e spriogen»'Hieuwe lijsten aijn stébds voónsadig.

l



' , . • * • • ' • • . .5
Wat is de ma van ons werk ^ t , ••; « • , , , • • JT
De jeugd en de jongeren wakker sé^Metu 0?ot activ-i-teit van het _2elf-doéii
aansporen. Één -gezamenlijke' deste» m 1aande].basis'tracntan te vinden, om .a»
het nieuwe jaar te Ikoiaen tot een krachtige "beweging die wat betekent voor
de zelf vorming Van 'de jeugd en de -jongeren in haar strijd voor _ een vrije
jeugd in>een. vrije wereld. . „ ' •- ' ' ' , - ' " ' '
De .conferentie s -én bijeeïikomstèü die hu steeds gehouden worden.* zijn " "..:
slechts de voor lopers daarvan. Zij zajl de consölidering ten goede ko'men» ~*,\
Het is het weder zi 3 ds met elkaar, pralen over diverse dingen om een -zo 'n - ,
groot 'mogelijk iüzicht ea oordeel daarin én daarover te verkrijgen.
"• ~* '•*• •" . •"• "" •* .'w • — • » — . - . — - . — . « » * . ..«• — _ « - ^ . - . ™ . ™ _ - » — _ _ . _ « _ » « . — « . • „
A M S T S'-R-'D. A M Waarschijnlijk zal op Dinsdagavond 25 Januari in de
~~' ! • r ~ Amsterdamse jjeiigdherbergjKlqveniersTDurgwal 97 i e©ïi
avond belegd worden, die nader zal woeden aangekondigd per extra^-cpnvo ,
We71 willen die avond met diverse dingen uit eigen kring naar voren komen*.
Oester andere : muaiek (breng instrumenten mee), een boekbespreking, diver-
se vragen, .declamatie ,ens.enz. Boud- die avond 'vrij en bericht nu reeds
wat men naar- voren kan brengen. . "*!"""'" • ' v :' ~ L.'
Tevens aal op deze avond bezien ^o^d^if,, wat we>.op- l Mei naar vo^ën küsnen ";
brengen. Er is ons namelijk, gevraafd «en lekensp' el, etc. op te voeren, aan-
gepast &n' betrekking hebbende bp "49 - 1 Mai gedachte* Wie schrijft er voor
ons een draarboek ??? \

ïïit het Noorden^ ; Van onse- mede werkessc' Simen ^edmeij.er., tevens secretaris
van het Noordelijk Comité, ön'tvingen jsij bericht; dat hij opgeroepen is"
voor de militaire dienst. Siraoi* heeft e«n beroep gedaan óp de dienstwei-
gerirtgswet, maar is .afg^eaen en dit^ètèkeïit dat hij halï Januari, in,, de ,
gevangenis teretiht, komt.. ' - - . ; . , ' ' ' , -.'".,'•, . , ' , " • . ' ; ; " ' '
Zijn werk •wordt overgenomen door- imkë Ealsbeekj te Appelèga. ! , • • ;
De Werkcommissiö verliest in SiïiQî , e ept;. actief medewerker,, die kosten noch
.moeite spaarde om ds ef;cwordin^:;|feei;^;ij;e jeugd ;.'eti jQr%eï?enb0weging_t^;; -x
bevorderen. Wij ho^-a dat jullie faem;ftii§tVergetan als hij in :de 'gevaiige.-
nis zit. .Sajn adres zullen we publicQben-z-odra ons, ̂ t bekend is. Hi'er
volgt n u zijn woord t e r afscheid s " ] " . ' ' • ' • - , - ' ,

" ' " ' "' ' " ' -: : • " • " ' • - • " ' •

IBDEÏÏ VAl DS WERKCOJMISS.IE .igET'- AHDERB TRIMDEN

Vrienden, ' . - " " " • ; ' : -
Onze jongerenbeweging is -no'niet /eens- opgericht/., of ik ,zal, V

haar al we^ r moeten ver ia ten. 5ét is piet prettig-, "zeker n^ et. 0;raag Kad : .
ik mijn kracht er helemaal voor wi 11 ~éa geven'. Graag had ik .willen stj?i'p- '
den voor- onas jongereEib^eging in woiMing, die een schooi zou moeten vor.
men voor onze ontwi-kkeH.ng en een wapjék voor- ons, in de> strijd tegen, het .
geweld^ ' . . , • ' • : . / . - - •- ' ' • "• '' • ' ' ' ' • • '••-•• • ' . - ' ' . . ' ' ' • ' , " • ' " .

: Toohji voor ik'afseheid zou iWillen öemen van het werik en van al-
Ie vrienden waarmee ik je'rkte, zou il4 een, ding willen zeegen én 'dat éelA :̂
altïjid in: iedere beweging; f gebruik ée .beweging als middel t en^niefc ala r j.
deel. Geloof niet dat ik. s0hpoïms0s|Éï? i.zou willen; spelen, integencLeêl 'i^tEk
wil alleen- "maar -waarschu^wen tegen ee '̂ gevaèr, ^datf'-aeer groot is>4pch ?ii-r
tijd vergeten wordt, ^aar al te gauw -. streven we naar hét volmaken van eeV
beweging» We trachten éteêds "zieltje^;" te winnen., terwijl we dan verge-
ten wat ons doel moet b.li j ven 4 Ons dcpl , dat zo verschillend ie»



v • - , ' "" k • • * • - . '6
De„.e,en, strijdt voot het pacifisme, de^ander vo.ox het vegetarisme, wéér" -
een a'nder voor" dit, het geeft' niét -waÉ* het moet dat "zijn wat je doel is*
Wij zijn geen van allen volmaakt., Jî lniet̂  zij niet, hij niet .en ik niet
Gfi&d, we trachten te streven naar volmaaktheid. Dit kunnen we doen dp.or
"oritiek op ons zelf en critiek op anderen̂ ! t~ te oefenen.

\ Nu moeten we waken voor £lauw$ critiek, die%e op anderen ui toef e
nen, terwijl we onze eigen onvolmaaktheid niét zien. Vooral van' "bulten af
kan een "beweging becritiseerd worden <|oor-. critiek op 'n persoon» Een .naam.
die In de beweging voorkomt, staat niet té best bekend en, de gehele' jeugd-
beweging wordt er op aangekeken» . * . - , " . . / . ' " . . -, ,

•Men kijkt meestal niet naar i$eaal of consequenthéid, 'Men kijkt
een ander- op de vingers. Bècritiseert-pieia en dit is niet góéd. In onze -
jeugdbeweging mag geen eritiek op' een persoonlijk iets worden geuit. ', ,

> Betoog je eigen ideaal, bedisjfeusseer het ideaal van,. een ander,
maar bestrijdt hem niet zonder meer. föudt altijd de' blik ao ruim mogelijk*,,
Denkt -altijd bij het bekritiseren' ; dés beweging is toch maar de schouwburg

* wordan^lÈe t i s het mi ddel ., niet het̂ oel».
""

waar het spel in gagevê n moet
>̂  Dit was eigenlijk wat ik tot' lyscheid zou wTETên zeggen» ̂ Bsnioe;) e

met de beweging, bemoei je mét je ae2^» Ontwikkel je zelf .'Doe aan.kunst, ,
ga. naar een goede- tentoonstelling van* schilderi jon , verdiep -.je in gedlch»-
ten e*d», Én, wat- zeer belapgrijk is î ee-s Multatuli J - ,;i , ;-̂. c. 3qoc) .

, ,Eijk vrieD.den, dan behoeven «lf fundantentê .. van de beweging niet -zo
dikwijls nagekeken -te worden, want zè̂ aijn dan stevig,* Ze, staan dan vast
door hun kennis. •*[. '' ".,'.'•. , ' . , . . ,

Vrienden» het sjpî t me, me^r d̂ tn, ik zeggen kan, dat ik nu al af-
scüel'd moet inemen.;Ik"hoi?p,, dat -ik oöA in de "gevangenis, waarin ik- alsr ;
-dienjstweigoraar zal, gaan, "nog klankenfvan jtillie, mensen' die de jeugdbe-̂
weging, vqraien,- zaJJ. li©ren* . . ~ ~" • . ...

Laat jullie stem, die nu nog échraal klinkt, aanwassen. Laat jul- ~
lie volle basiStemmen klinken» d-wars djfao? de dikke muren van gevangenissen.
Laat ze zingen door alles heen. Ook oî ze stem, dé stem vaQ de jeugd za J

' r d : "& gehoord 'worden ajLs protest tegéji alles wat onwaar i.s.. - .v
. ^ i^enden ilr hoep spöedig'weer taee te kunnen, dpen in de strijd,

•ho% f^rschillënd öcrk, toch één ding gfmeen heeft j to .streven .naar
' ' 1 'ziens vtiend'eüi'1

' ïSimon J.Redmèijer

In-jgta'nslulting aan wat TE^mon hier
dat we als" jeugd de taak hebJ

op dit gebied, de ander op een
seli-jke •onderlinge avonden gaan
de gelegenheid krijgt :naar vorea

boven heeft neergeschreven~zou ik willen
en elkaar op te voeden. De--een is
nder .gebied. Nu moeten we gemeen-

gouden, in een. ongedwongen sfeer,waar
te brengen wat hij/zij belangrijk

Sén"'e"e^">ïidef obk bijv. „vbor bepaaïde ge.diöhten interesse krijgen als
eerst maa'r'dat sluimerende" gewoel ont$|aaktr wordt door mensen^die ör be* -
grip van hebben. Svenzo, geld^bijv. df'schilderkunst. Wie zo!nde-r voorbë-.
reiaing,naar een tentoonstelling van schilderijen gaat en niet op de hoogs-
te is'van;de d,̂ .vers§ stromingen in de schilderkunst e,n de wij:ze van schil-
deren, ^yoor hek Jts^jen'd-aek -ee^n -dode ta'al» Wie echter weet hoe. men de.sstijds
schilderée, die ziet 4©"-nuanceringen ©p het doek en dat geeft juist inte-
resse in het bezien van schilderijen«Ie zullen ook dit saus nader met el-
kaar moetenbespreken. . ; - De fedactie^.



Aan a$ idealistische es, ««IftlMlM* d.«ugd. en jongeren

De jeugd is niet slechts" een ƒ«£$'$&$* ootwikkeling van de mensell3kö:
persoonlijkheid, doch hoeft tëveiiöItmif* eigen karakter en waarde. Het is
daarom van het grootste belang vooa? bét gehele menselijke leven, dat de
jeugd en de jongeröïi zich vrij kuöneu'-oatplooiön en zich in de eamenlevinf '
kunnen laten gelden. 4- > .

' Op het eind van de negentiende eeu^-i^s de jeugdbeweging ontstaan waar-
in jeugd en jongeren zich zélf trac/htién te worden. -

onze jeugdbeweging, die toch ee» ttJtiek historisch verschijnsel is, is -
nu echter versplinterd en doodgelope&ien allerlei kerken, partijen• en groe-
pen hebben zich van de jeugd meester èemaakt ©n zijn erin geslaagd jeugd
en jongeren van "hun strijd "om geestelijke 'onafhankelijkheid af te vleiden.

Maar er aijn -jongeren dié de striai wilïeri. voortzetten t Jij idealis-
tische en zelfstandige' jongere, -blijf f niet alleen staan en doe ge eii hope-
loze pogingen 'in allerlei groepen waafia je gedachten toch .niet aanvaard
worden;. ' " - • • . . • . • ..-'••-•f. - • ' . • • , - • • • • - • ' •_ • •

Jongeren, uit allerlei kleine gröföèn bevordert de aaneensluiting 'Van
jnll|e groepen en vormt &ea zo
dij van kerken en .partij én, die d©
en- te gebruiken voor hun beperkte do®

Ouderen, 'IJ die het belang,
ons blijk van Uw eympa^ihié

heeft aich uit /

elijke eenheid tegen de 'dwingëlscE--
maesaal trachten te organiseren

yèrkelijkë jeugdbeweging inziet,
iWi t* Vft A+'+'Ö-l^/^Q ö A - - *" • v

groepen affcQSistfg e'èn
gevórstd, dié dé ^eun hééft faja verscheidene groepen on- v©a

jongeren en die d© opdracht' heejft .» _
&* o^-.^^H^o^f ̂ y^lé:Jeugd^^e^

b. om te trachten de •werkxaaïahQid van'verschiHémde groepen te
"*** • ' K " - ^

_

foe. basis waar va'ö uitgegaaa Efkoet ^fercletL, 5Bijn s; •-' - ; •
Z^elf vorming, door : ,. ' * - •
ïpntactJ':m0t dé natuur; hét /Js't^eVöar-BÉLar é«n-:ge?ön(3,l©.yelj->"vrije), s
werking zonder onderscheid naar ^se|:©, klasse, nationaliteit, ras,;maat»„
ëcha-ppij- en levensbeschouwing eii fioli t i e^e ovsrtulgifig;; eri door open
ge-sprek over en scholing in $ocial]B, sexuelö en andere probtórnen. ,;

" • „ , . • ' • ' ' ' ' • ' ' ' j • 'i -

Activiteit naar.. bui, ten voor- een vr.le t1eu^4' in eea vri*lQ wereld» - • '-
Wij willen £tr even naar een werelót sonder -ge^ag- van ouderen over j-önge.»-

. ren, maas* e-em wereld z onder ' - autoriteit t en zonder dwang, naar één -werelö
zolder heerschappij va,n bepaalde1 poepen of individuen over ander® gro^-
pea óf istófvidu*», fia»3? eest irfïel^- waarin fy©4o ea vrijheid hö^rsefe eü;
Daarin .de vrije persoonlijkheid èdfeh kan ontplooien. ' - " • :

Jongeren en ou4«ren, groeien , &n indi^duelen, stelt U met -ons in verbind ''
ding, Se^^ Uw -raad '.ea daad, t^öngerÉi geeft Ü onmiddellijk op -wöor de , ,.
aanstaande' jjeugd- en j óngerencönf ére^f ies . . .•'..'

landelijk Secretariaat } - De Landelijke
imbonétraat 18 I Am^terdaia-Oo^* ^* frije-^^ugd-Conférentiefl.



de TOJB Jeugd op de

De Landelijke Werkcommissie heeft..,«« t$s$a&ag 20 DecejfÉrer het'volgende
telegram verzonden aan djö Minister̂ lv'f'atdèat •• .,.'

"De Werkcommissie Vrije Jeugd Cönf€F©öties; protesteert uït naam van alle
.progressieve -.jongeren tegen de milltftire actie in Indonesië op grond van
humanitaire overwegingen ". : ^ "

- . • • w* g. John van Veen, voors.
Chris Gornelissen, secr»
Herman den Hartog, penn.m.,

WAff. WIL DB„VRIJE JEUGD | ? ' BB2QEK. DÉ KOMBMDB JEUGDCOMSfiBÎ IB

Op 15-16 Januari a«s. organiseert dedwerkcommissie Vrije Jeugd Conferen- -
'tiée een jeugdconferentie in de Jëugflhefberg Be Trekschuit te Kaag(bij
ï;eiden>* • "j .
Volgens de wenö der initiatiefnemer^ zal op dit weekeind samen van. gedach-
te'worden gewisseld, zonder in all̂ L̂eï dogma's en ismen te vervallen*
Vrienden in Noord*- en Zuidhollajad Ŝ |aü? je aanmelding met opgave van wel
"of niet gebruik van warme.móaltiid'̂ L ygflg 10 Januari" aahetaande'»m
meö nader bericht ontvangt-'omtrent da^busverbindingen,enz. .
Aanmeldingen aan het secretariaat j Aabonstraat 18 l Amsterdam.

' KÊUSBN WIJ DB 0&D1RWERPINS VAïf IKDOSESIE &OED ?
! • • • ' . ' ' • - . ' • ' •

De vertegenwoordigers van ITederland .fa bet buitenland verklaren» dat~b.ee!
l»t ̂ d̂ rlanasB volk mét uitzondering • van de .communisten achter de mi H-

aietie iïi Indonsaië staat. '
.bewijst dat, het een leugen |s )

ÉrogresBieve jobgeren uit democratische partijen en organisaties sluit u
aaneen en laat Uw stem horen t *.
"Socialistische jongeren, treedt uit '<|e P* v. d» A., die voortdursnd de bo-~

f$ï̂ l©iea ?&a .Yrî heid en Swaanitoit v̂ öcft' verlooeiiO'tïctè • .
bïlstêltjke jongeren,, ontmaskert de? izogenaamde chriatelijke partijen, die
onder de vlag van verantwoordelijkh©ffö.sbeH'in)seIen de vrijheid willen bre-
ken i . • ' ' ' ' . ' ' •« , ., •

''; ' .

Zij. di'e„ zwijgen :zi jn:.iaQde . ..schuldig : i | - ' '
'Geeft U onmiddellijk Op vctor onze coherenties. Daar zullen wij ons bezin
nen' wat ons te doen staat i ^ ' .

P1 L-p.Q26, ̂̂ P̂ 6̂ 6,̂ 33̂  (PóJagiro JKaröwa 7814-6 te Amsterdam) om
coherenties 'in aïïe de,lén t̂ ah ̂ et land mogelijk te maken t

Wij beschikken "over contaetenv Of e:e$ actie mogelijk is, hangt af van. Uw
en JJiff daad t Geeftu op -en verspreidt deze oproep t
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No.̂ 12 17 December 1948.
DOSS.179/1

onderwerp: ST3EÏTPOORTE, A.

Betrouwbaarheid berichtgever: betrouwbaar
waardering bericht: betrouwbaar.

B.O-S. van
5 November 1948
NO.4785,0 M.v.A.Z. G E H E I M .

aanleiding van nevensvermeld schrijven werd een
onderzoek ingesteld naar:

Adriaan ST3ENPOORTE, geboren te Valburg, 15 Maart 1921,
van beroep machine-bankwerker, ongehuwd, wonende ten huize
van zijn moeder en zijn stiefvader, palckstraat 50 te 's-Gra-
venhage.

Betrokkene is een erkend kind van:
Adriana johanna STEENPOORTE, geboren te Ooste.rland, 15

itfov ember 1903.
De moeder is op 27 September'1933 in het huwelijk getre-

den met;
Hendr ikus Mattheus HOFMAN, geboren te Delfshaven, thans

Rotterdam, "2TQ Juni 1ST1, van beroep glazenwasser, die tevoren
reeds gehuwd is geweest met een zuster van zijn tegenwoordige
vrouw.

Betrokkene, Adriaan STEE1TPOORTE, is als draaier werkzaam
bij de H.y. RUYS Handelsvereniging te 's-Gravenhage.

Hij is inderdaad jeugdleider in de "Socialistische Trek-
kers Bond" en heeft als afgevaardigde van deze Bond zitting
in de "Werkcommissie Vrije Jeugd ConfergnJLieJ!-.

Vbór de bezetting Was hij lid vaïTdé" A.J.C.
Hij sympathiseert met of is lid van de Partij van de Ar-

beid. Hij is niet communistisch georiënteerd.
Zowel betrokkene, als zijn moeder en stiefvader zijn

als z.g. buitenkerkelijken te beschouwen.
Tegen Adriaan STEEÏÏTOORTE werd in 1944 een proces-ver-

baal opgemaakt terzake diefstal en in 1946 een proces-verbaal
terzake Art. 350, 310 o.g. 351 c.g. 351 bis van het Wetboek
van Strafrecht.

Voor het laatste feit werd hij op 9 April 1946 door de
Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage veroordeeld tot 9
maanden gevangenisstraf voorwaardelijk met een proeftijd van
drie jaar.

Tegen zijn moeder werd 'in 1948 een proces-verbaal opge-
maakt terzake valsheid in geschrifte en oplichting van Maat-
schappelijk Hulpbetoon.

Tegen H.M.Hofman voornoemd, werd in 1896 proces-verbaal
opgemaakt terzake diefstal; in 1909 terzake wederspannigheid
^n in 1948 terzake oplichting van Maatschappelijk Hulpbetoon.
(Einde)



v INLICHT IWGEKDIENST

R O T T E R D A M

I.D. NQ.1453-

G E H E I M . Rotterdam,10 :

15NOV. 1948

er 1948 ,̂

/*Als antwoord op Uw schrijven No.478£9, d.d.. 5-11-
1948, wordt bericht, dat hier bedoeld wordt:

L, u. ban Veen , Johannes Gerardus,-geboren 14-3-1925 te Rot-
Verdam, wonende te Rotterdam, Straatweg 158.

Sinds eind September 1947 is hij secretarie van de
toen her-opgerichte "7lamgroep Rot t erdam".

Zijn politieke^^richting moge Dlijfcen uit aangehecht
afschrift van een één dezer dagen in handen gevallen om-
schrijving van het doel van de idealistische jeugd- en
j ongerenbeweging.

Opgemerkt wordt, dat hier van het bestaan van een
dergelijke organisatie of enige persoonlijke activiteit
dezer jongeren tot nu toe totaal niets is gebleken.

f

Verzond*n aan:

Hoofd Centrale Veiligheidsdienst te 's-Gravenhage.



A J 3 o H a i r T
Doel van de idealistische jeugd- en jongerenbeweging

1. Het vormen van eenzelfs tandige jeugd- en jongerengemeenschap, waar
jongens en meisjes onbevooroordeeld'hun mening kunnen vormen over
mens, oultuur eti maatschappij; waar zij zich kunnen ontwikkelen tot
zelfstandige persoonlijkheden met eerbied voor al wat leeft en groeit

8. Het idealisme onder £eugd en jongeren binnen en buiten de beweging
te stimuleren en te trachten het idealisme op alle terreinen van het
leven tot ontplooiing te brengen.

3. Ben macht te vormen tegen die organisaties, die het recht op zelf-
vorming, zelfbeschikking en medezeggenschap van jeugd en jongeren
niet of niet volledig erkennen.

4. Strijd voor de bevrijding van alle idividuen en groepen zonder on-
derscheid.

Beginselen der minimum-vrijheid

Wij willen een vri je samenleving en daarom wensen wij de volgende vrij-
heden»

1. De demo or at ia che_ vrijheden t inhoudende de verworvenheden op gebied
van de geestelijke enpolitieke vrijheid.
a. Vrijheid van overtuiging; b_. "Vrijheid van meningsuiting; £. Vrij-
heid van vereniging. ~~

2. De sociaal-ec'onQmische vrijheden » Als sociaal-progressieven eisen
wij voor ieder de gelegenheid tot arbeid, de vrijheid om te arbei-
den waar, wanneer, hoe, met en voor wie men wil en het recht op het
resultaat van zi jn arbeid.
a.» Daarom verwerpen wij die sociaal-economische structuur die perio-
den van werkeloosheid met zich brengt; b_. Daarom verdedigen wij de
wettelijke bescherming en het recht tot~"stakÉng die verworven zijn;
£. Daarom verwerpen wij de arbeidsslavernij in Rusland en de arbeids-
dwang in Engeland; d. Daarom verwerpen wij het staatskapitalisme in
Rusland en het particuliere kapitalisme in Amerika; e_. Daarom etïdn
wij de bedrijven in handen van de werkers in die bedFijven.

3. De vrijheid om te handelen naar eigen geweten en idealen .
a. Daarom verwerpen wi j de dictatuur van de zogenaamde "Christelijke
moraal in het bi jzonder op die terreinen die met de sexualiteit, de
rechtspraak(o.a. huwelijkswetgeving), de opvoeding;;.en het buitenle-
ven verband houden.
b_._ Daarom eisen wij afschaffing van de dienstplicht als zijnde een in
breuk op de vrijheid tot een van de zwaarste gewetensbeslissingen
van de mens, namelijk of hij onder een bepaalde leiding of in het
belang van het gegeven doel van de oorlog in het algemeea of van een
bepaalde oorlog in het bijzonder zi jn evenmens mag doden.

4. De vrijheid om de opgroeiende Jeugd te helpen zich zelf te worden.
a» Daarom verwerpen wij het recht van bestaan van confessionele aoho-
len waar de opgroeiende jeugd zonder contact met andersdenkenden en
daarom zonder mogelijkheid tot correctie in een bepaalde richting ge-
vormd wordt veel al tot schade aan de persoonlijkheid voor het ge-
hele leven en tot schade voor de groei van een vr i je samenlevingo
B.. Daarom zijn wij onverzoenlijke tegenstanders van een jeug:dbewe-
ging onder leiding van de staat en van confessioneel of politiek ge-
bonden jeugdorganisaties die een of andere steun van de staat ont-
vangen.

-oOo-
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x Aan de idealistische en zelfstandige jeugd en jongeren.

De jeugd is niet slechts een fase in de ontwikkeling van het indi-
viduele leven, doch heeft tevens haar e.igen karakter en waarde. Het ia
daarom van het grootste belang voor het gehele menselijk leven, dat de i
jeugd en de jongeren zich v r i j kunnen ontplooien en zich in de samenle-
ving- kunnen laten gelden.

Op het eind van de negentiende eeuw is de jeugdbeweging ontstaan
waarin jeug-d en jongeren zich zelf trachtten te worden.

Onze jeugdbeweging, die toch een uniek hiatdrisch verschijnsel is,
is nu echter versplinterd en dooflgelopem en allerlei kerken, partijen
en groepen hebben zich van de jeugd meester gemaakt en zi jn erin ge-
slaagd jeugd en jongeren van hun strijd om geestelijke onafhankelijk-
heid af te leiden.

Maar er z i jn jongeren die de stri jd willen voor tze t ten l Jij idea-
listische en zelfstandige jongere, blijf niet alleen staan en voer
geen hopeloze strijd in allerlei groepen waarin je gedachten toch niet
tot gelding komen. Jongeren uit allerlei kleinere groepen bevordert de
aaneensluiting van jullie groepen en vormt een zo groot mogelijke macht
tegen de dwingelandij van kerken en partijen, die de jeugd massaal
trachten te organisesen en te gebruiken voor beperkte en kleinzielige
doeleinden.

Ouderen, U die het belang van een werkelijke jeugdbeweging inziet,
geef t .ons blijk van Uw sympathie en steunt ons metterdaad.

Sr heeft zich uit jongeren van verschillende groepen afkomstig een
commissie gevormd, die de steun heeft van verscheidene groepen en van
individuele jongeren en die de opdracht heeft één grote vrije jeugd-
en jongerenbeweging te vormen en te trachten de werkzaamheid van ver-
schillende groepen te coördineren. De doelstellingen die volgens de me-
ning van de commissie de basis moeten vormen, z i jn s
1. Zelf vorming, door» contact met de natuur; het streven naar een ge-

zond leven; vr i j contact zonder onderscheid
naar klasse, nationaliteit, ras, maatschappij-
en levensbeschouwing en politieke overtuiging;
en door open gesprek over en scholing in sociale
problemen, enz»,enz. .

2. Strijd naar buiten voor een vrije jeugd en een vri je wereld.
Sr moet gestreefd worden naar een grote vr i je jeugd- en jongerenbe-

weging, t fdie alle strijdbare, humanitaire, sociaal-progressieve jonge-
ren oajivaog&ja, die streven naar een wereld zonder gezag van ouderen over
jongeren, naar een wereld zonder autoriteit en zonder dwang, naar een
wereld zonder heerschappij van bepaalde groepen of individuen over ande-
re groepen en individuen, naar een wereld waarin vrede en vri jheid
heersen en waarin de vr i je persoonlijkheid zich kan ontplooien.

Jongeren en ouderen, groepsa en individuelen, stelt U met ons in
verbinding, geeft uw raad en daad ! Jongeren geeft U onmiddellijk op
voor de aanstaande jeugd- en jongerenconferentles.

Algemeen Landelijk Secretariaat: De Landelijke Werkcommissie
van Hogendorpstraat 163 III Vrije-Jeugd-Conferenties.
Amsterdam - W -
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Baaia van de_ idealistische j ejigd- en jongerenbeweging.
v

Jeugd en jonge-ren leiden zich zelf» Internationalisme* Radicaal anti-
militarisme, het Humanitair-Socialismö ( omvattende de principiële
radicale menselijkheid met de goede gezindheid, de persoonlijke- en
sociale verantwoordelijkheid en de onbevangenheid, d. i» het openstaan '
voor alle menswaardige ideeën en het toetsen daar van aan ons nuchter
verstand en onze menselijke gezindheid' ), waarachtige democratie ( zie
de beginselen der minimum v rijheid) 0

Middelen.

a. Het buitenleven ( kamperen, trekken, jeugdherbergen, volkszang, volks
dans, muziek, folklore, natuurstudie ) als gezonde levensuitingen.

b. De humanitaire-sociale scholing ( het bespreken der sociale proble-
men om door bezinning, inzicht daarin te verkrijgen ).

kerkgemeenschappen voor t

a. Het buitenleven; b. De vredesgedachte ( en het internationale con-
tact ); c. De drankbes tri j ding.; d. Het Esperanto; e. De jongeren-
pers; f. Kunstgenot; g. Vegetrisme; h. Naturalisme; i. progressief
humanitaire bladen; enz. enz.

Vele werkgemeenschappen z i jn mogelijk» als daaraan behoefte is. Deze
werkgemeenschappen kunnen evt . hun eigen reglementen hebben; mits deze
niet strijdig zijn met het geheel der beweging.

Le e f t i. J dag re nz en t

Minimaal zal er geen leeftijdsgrens worden bepaald. Maximaal zal zij
op 35 jaar worden gesteld, terwijl overwogen wordt of mensen boven de
30 jaar nog functie 's in de beweging kunnen bekleden» Personen boven
de genoemde leef t i jd(en) kunnen op onze bijeenkomsten ( conferentie 's ,
contactavonden enz,) slechts als toehoorders aanwezig zijn.

Voorstellen t inzake onze jeugd- en jongerenbeweging kunnen door een
ieder ingediend worden.

Samenstelling van de Lande lij ks i..We rkoommiasie t

Adv ie a- Qommis s ie t John van Veen,Rtd.(Secr. Vlamgroep Rotterdam); Herman
den Har tog.Asd. (Redactie "De Doorbraak1'); Chris Gornelissen,Asd. (Soo.
v. Onder Op).
K^p-Commisaiet&erard Me i j ns, Zaandam (J.G-.C.B.)j Bep Zalm,IJrauiden
(J.G.O.B.;.,
Cor Bol,Aad„(oud-lid Nieuwe Koers );Andries de Vries, Asd.(Bap .Bew • )?
Oor de Zeeuw, den Haag (Soc .Trekkers Bond)jHenk Dekker, Uwe liedorp (Werk-
gem. Ondogm. Jongeren); Simon Redmeijer , Winschoten (vr i j socialist)}
Jan Douma, Hoorn (Zon en Leven).

Verder zijn uitgenodigd in de coamissie zitting te nemen»
Karel Heijm,r,ns of Kees Steijne te Rtd voor de Humanistische Jongeren,
Cor Vermeulen of K&i^Antheunis-se te Schiedam/ÏUd voor de Jongerengroep
van de ïfed, "Vegetariërs Bond.
Om het vrouwelijke element in de werkcommissie te versterken zijn tevens
uitgenodigd* Fie Heefjes,Asd. (J.Ö.O.B.); Annie v. Heija=t,Aad. (uit
de Vrije Jeugd).

Treedt met ons in contact ! Vraag gaat is propaganda -materiaal J
Vraag sprekers v>oor plaatselijke contact avonden. Strijdt mee voor een
vrije jeug:d in een vrije wereld !
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KIKIBIBRBS Vjm JmmKB 2.AKEÏ?
age , 5 November 1948»

. 47859
.» A.Steenpoorte,
IV. Rü.3 O E H E I M

Hiermede heb ik de eer tJ. t« verzoeken rrdj in kennis te
willen doen stellen met de personalia, politieke oriëntering
en verder van belang zijnde gegevens betreffend© Adri STEEH-

ĵ -wonende te 's-öravenh®ge»
Als afgevaardigde van de "Socialistische Trekkers Bond

te ' s-Gravenhage heeft hij zitting in de MWerk'c0rasissiê Vrije
Jeugd Conferentie".

HET H00H) VAK DE DIENST,
voor deze i•i ,-;

Aan de Heer
Hoofdcommissaris van Politie
te JT.G.Crabbeadam»
» a-ORAVEKHAQE .



MINISTERIE TAff A-'-fflaffKK ZAKEN
's-Gravenliage, l? Juni 194-9-
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Onderwerp» 2e Bappel, G E H S I M
IV. ÏJD.p

Hiermede moge Ik U nogmaals mijn schrijven d,d. J? November
1948 no,47859 bet r. Be P 2AXM en het hierop betrekking hebbende
r appel schrik ven d.d. 2 Maart 1949 no. 47859 in herinnering
brengen, waarin ik ïï verzocht mij te willen doen inlichten
omtrent personalia enz. van Bef 2alra, ««mende te IJmuiden.

uw antwoord zie ik gaarua zo aT>oedig moeeli.lk tegemoet*
BEÏ B>OH) VAH DE DIKÏïST»
namens dezeï

Aan de Heer
Commissaris van Politie
te
VELSEN.



MBHS2EBIE .TAK AI&SMEM
's-Gravenhage, 2 Maart 1949,

Ho. t B> 47859

Betr.ï Bappel. O E H E I M . . &//& ï

Hiermede moge ik U mijn schrijven no,47859 d.d,
5 Hovember 1946 in herinnering brengen, waarin ik
U verzocht mij te willen doen inlichten omtrent
de personalia, politieke oriëntering enz. van B

Met spoedige beantwoording sjitlt Ü mij seer ver-
plichten*

HET mom TA15 DE DÏIiNST,
• namens deze t

Aan de Heer
Commissaris vsöi Politie
te
7 e l s e n.



VAK A I Q . . .
5 November 1948,

NO.IB 47859 '
Q E HE I M

IV. R.H.3 Hiermede heb ik de eer V te verzoeken mij in kennis te
willen doen stellen met de personalia» politieke of ientering
en verder van belang zijnde gegevens betreffende geft folgtt
wonende te IJrauiden.

Als vertesentfoordiger Van de Jongelieden Geheelonthouders-
bond (J .8*0, B.; te Mmuiden heeft hij zitting in de «Werkcom*
missie Vrije Jetjgd Conferentie".

BET HOOH) VAH DE DIEUST,
i voor deze i

Aan de Heer , . '
Commissaris van Politie
te
V e l s e n*
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5 November 1948.
Io.tB.47859-
Betr»* ^T.S.van Veen,

tt.S..H E UI
IV. E?>.3 m -

Hiermede heb ik de eer U te verdoeken slj In kennis te
willen doen «tellen met de personalia* politieke oriëntering
eïi verder van belang zijnde gegevens betreffende John G «van
Veen, -wonende te Rotterdam,

Als secretaris van de "TLamgroep* te Botterdam heeft
hij zitting in de «Werkeorandssie Vrije Jeugd Conferentie".

HEÏ HOOH) VAN DE DIEHSÏ,
i voor deze»

Aan de Heer
Hoofdcommissaris van Politie J.O.Crabbendam.
te
H o t t e r d a m»
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Onderwerp: Openbare vergadering van de
"Werkcommissie Vrije Jeugd Conferentie,"

G E H S I
Amsterdam

Volgno.

'2ÖOCI1944
IA Qotober 194

' -

J VERSLAG van een openbare vergadering op Woensdag, 13 October 1948,
Ij in gebouw "De Leeuw" aan de Valkenburgerstraat te Amsterdam, belegd
«door de Werkoommi ssie Vrije Jeugd Conferentie (secretariaat Ortelius-
I straat ijyo-lll te Amsterdam), een organisatie" van progressieve jongeren»
Bekendheid aan deze bijeenkomst was o,m, gegeven in de organen "Vrije
Socialist" en "Socialisme van Onder Op", - "

Bedoelde bijeenkomst, welke bepaald was op 20 uur, werd eerst te 20,30
uur met een woord van welkom geopend door de deze avond als voorzitter
fungerende :

j Ghristiaan Karl Heinz CQRMBLISSEN, geboren 14 Mei 1926 te Duisburg, '
van beroep arbeidseontroleur Raad van Arbeid, wonende Ambonstraat 18«
te Amsterdam»
Dezerzijds is omtrent hem bekend, dat hij in 1947 lid was van de Neder-
landse jaond van Vri Je Socialisten en aan zijn adres de redactie was
van het orgaan van deze beweging, het blad "Strijd en Inzicht". In de
Weerkcommissie Vrije Jeugd Conferentie heeft hij zitting namens het
"Socialisme van Onder Opw.

, Het zaaltje van genoemd gebouw, aangeduid met de letter G,waarin deze
bijeenkomst werd gehouden, heeft een oppervlakte van slechts ongeveer
5 bij 6 meter. Op een grote toeloop was blijkbaar niet gerekend en men
held slechte zitplaatsen voor 38 bezoekers. Slechts 10 mannelijke en 8
vrouwelijke bezoekers, meest jongeren van ongeveer 18 tot 25 jaar en
enkele ouderen, gaven van hun belangstelling blijk. Spandoeken, andere
versiering of leuzen waren niet aangebracht»

Spreker - Cornelissen voornoemd *» zeide, dat deze bijeenkomst belegd
was met het doel, het standpunt, dat de Werkoomraissle op advies van de
Vrije Jeugd Conferentie bij haar samenkomst te Lunteren op 4» 5 en 6
September 1948, had ingenomen, nader uiteen te zetten» Op deze samen-
komst zouden 35 jongeren « geen ouderen *• aanwezig zijn geweest,afkomstig
uit, het gehele land, waarvan 12 uit Amsterdam, Zoals bekend, ging spreker
voort, wil de naast mij zittende Herman den Hartog (Herman Wilhelmus
Johannes den HARTOG, geb, 14-12-1923 te Amsterdam, meermalen opgegeven),
die bij afwezigheid van de secretaris van de Werkcommissie, Oor BOL
(nadere personalia onbekend), Orteliusstraat 290 te Amsterdam, eventueel
te stellen vragen zal beantwoorden, de doorbraak van alle jongerenverbon-
den. Op onze oproep van l Juli 1948 voor de samenkomst te Lunteren
hebben wij een adhaesiebetuiging ontvangen van de Socialistische Trekkers
Bond te 's-Gravenhage. /In onze organisatie zijn thans de verschillende
"stromingen onder de jongeren door 6 a 7 werkgemeenschappen Vertegenwoor-

jQ̂ ê Qrganlsatiê is gebaa^
-miiitairi Bj&.^l&Ml^m...£^_^z&^ll$Kjnae

overkoepel 1̂  v«« «t** jokeren. Jjiereikeii. Voor hen, die
de oproep van onze Warkcoramissle niet ontvangen hebben, zal ik, zo ging
spreker voort, betreffende degenen, die zitting in de Werkcommissie
hebben, even een nadere uiteenzetting geven* In de Werkcommissie hebben
zitting : .
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8kris; Cornelissen(sprekerl,or SOL, orteliusètraat 29C Ier Op* te Amsterdam*luWTCOers, secretaris»
Herman den Hartog, van "De Doorbraak", te,Amsterdam»
John G, van Veen, secretaris van de "Vlamgroep" te Rotterdam,
Henk Dekker, van de Ondogmatische Jongeren» te Nieuwe Nledorp. '
Adrl Steenpoorte, van de Socialistische Trekkers Bond, te 's->Gravenfcage»
Gerard Mal jus, van de Geheelonthouderabond (J»G»0«B») te Zaandam»
Bep Zalm, van de^GeheeionthouderSPond (J»G»O.B») te IJmuiden.
Andries de Vries/van dejgsperantisten, te Amsterdam, (nadere personalia

onbekend).

Verder zegt spreker : Op 11 September 1948 is de Werkcommissie bij
elkaar geweest, om de redactie van de oproep te bespreken*
De Jeugd in mnteren bijeen, bestond uit Jongeren van 18 tot 84 jaar.
Besproken is, waar de grens ligt tussen jeugd en jongeren» Voorlopig
zal de Werkoommissie zich bezig houden met jeugdwerk, zoals de J.G.O.B.
dit doet. Hiertegen heeft de Socialistische Trekkers Bond uit Den Haag,
die 50 leden telt, waarvan de helft bestaat uit Jongens van 11 tot 16
jaar, protest aangetekend, omdat zij zich reeds met jeugdwerk bezig
houden*
Daarom is besloten* voorlopig uitsluitend te werken voor de jongeren
en in onze organisatie de deur open te laten voor werkzaamheden ten
behoeve van de jeugd»

Onze oproep is aan ongeveer 80 bladen in Nederland verzonden. Alleen
de bladen van de "Vlam" en de "Vredesactie" en mogelijk nog een enkele
andere hebben aan deze oproep een artikeltje gewijd.
Als leuke herinnering aan Lunteren kan ik nog vertellen, dat wij la
daar een inleiding hebben gehad van de heer Franools over het dienst»
weigeraarsprobleem. Deze inleiding werd gehouden in het stationswaoht~
kamertje en zoals Francois zeide, was dit de eerste keer, dat Mj in
"het openbaar" sprak*
Onze conferentie te luntèren op 4, 5 en 6 September 1948 droeg ook
tevens min of meer het karakter van een demonstratie tegen de volks-
demagogie van de feestweek.
In de adviescommissie hebben zitting :

John G*, van Veen, te Rotterdam ( van de Vlamgroep aldaar)*
Herman den Hartog te Amsterdam*
Chris Cornelissen, te Amsterdam»

Het doel van de Adviescommissie is, de beginselverklaring van de
Werkcommissie te verdedigen en de basis van de oproep.

Wij hebben contacten met de "Union van Jongeren in Europa", met de
"Union für Freiheit und Frieden" in Duitsland en met België*» Onze
oproep is in het EsperSto vertaald en naar de Internationale Esperantistei
Vereniging te Parijs gezonden» Hierdoor wordt bereikt* dat onze oproep
bekendheid over de gehele wereld zal krijgen»

Op 23 en 24 October a.s, zal een Jeugd-Conferentie worden gehouden,
vermoedelijk,te laren, (De oproep spreekt van Holl»Rading of lage Vuur«
schej» De kosten komen op ongeveer f,1,25 è f«1̂ 50»
Op 30 en 31 .October a.s* komt er een £eugdt£on;fjrentie voor het Noorden
des iands in Appelscha, In het Noorden werkt o.a. de J•G.O.B»

Op 26 September j.l» is de Werkcommissie weer bij elkaar geweest,
waarbij de werkzaamheden werden verdeeld» Besloten werd, dat :

Andries de Vries de Espearantisten zal vertegenwoordigen ;
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Herman den Hartog het contact mat Duitsland zal onderhouden ;
Bep Zalm het Jeugdsecretariaat krijgt ;
Oor Bol zich zal belasten met.de jeugdzorg en
Chris Cornelissen de verbinding iaat het Noorden zal onderhouden,

i
Bet doel van deze bijeenkomst is, de mening en reactie op onze oproep
te vernemen. Wij willent dat er eenheid wordtbereikt on(aer„de voor-
uitfltreyende! Ïde*aïïstïgob91 jmgerenorganisaties.
Spreker haalt, tën~eïnde te accentueren, ïn welke wereld wij leven en
welke toekomst den jongeren, Indien deze geen stelling nemen, wacht,
de onlangs gelanceerde uitspraken van Bernard Shaw en Winston Churchill
aan» Die van Bernard Shaw betreft de stelling, dat de wereld niet
bij machte is, een oorlog te voorkomen, die van Churchill betreft de
represaillemaatregelen, welke na de blokkade van Berlijn door de Russen,
genomen hadden moeten worden*
Spreker beweert, dat de Werkcommissie niet de bedoeling heeft, in de
eerste plaats aan politiek te doen, doch zich bezig te houden raat
vorming in socialistische zin, strijd voor een geweldloze maatschappij,
gebaseerd op humanisme*
In dit verband heeft John &» van Veen een opstel over de oproep
samengesteld en.daarin een «qp± voorsteliöqg tot oplossing aan de hand
gedaan*

Op één vraag van een der bezoekers, hoeveel personen er zich achter
de gedachte van de Werkeoramissie hebben geschaard, zegt spreker, dat
het aantal, hetwelk achter het streven van deze organisatie staat,
ongeveer 300 bedraagt. Hierbij bevinden aioh 20 man van de J»G.p*B»
on 35 man van de Socialistische Trekkers Bond,
John G* van der Veen, die student is en voor zijn candidaatsexanen
zit, zal vermoedelijk binnenkort het secretariaat van de Vlamgroep
Rotterdam neerleggen, om zich geheel aan het werk van onze organisatie
te wijden. Hij staat volkomen achter ons streven, doch daarom wil dat
nog niet zeggen, dat de gehele Vlam-beweging achter ons denkbeeld staat,
zo zegt spreker,. Wat wjyj»inen j^
•thans ondergebracht ïn jongerenbewegrngen^van„pp]Lijliiekft spjtól jejq, „en V

" " o n s : " v & & i ' " W L " ^ r 0 ^ s & voejen^,^jjïij.len^^by de be*.
'llingMi geen inmenging van. ouderen. In de politieke

groeperingen zijn de jongeren niet zelfstandig en worden hun belangen
altijd door ouderen behartigd. Ouderen kunnen niet begrijpen, wat wij
Jongeren voelen., -,,,,OT,,^,^„,-.^

In dit verband merkt BarmanJjfln_^aBfaog nog.op, dat hij het optreden
van Jeugbjweginj^^ C^i^ell'j^^AjJ.C^^dft

^®!5lJiiL,AiS*I*lf op zï^n'ininst genomen ondemcxj^tisch vïnH^ Bi j'* '̂̂ '-—'**~^ ^^^^^ —•'•nr,. .;._ijw,;;.^ri,1^ï.i^»,»T*sfc*. MiriJ;.--vfc.-_.£«i> ;.-.—,3ffl[-iV<'^'4tt-»w^;-ï^.=LLi>n-f ^.^^.p^i^i-jv-™^..^,-.-,,'>, - .̂ , -.. .-^_ -^>n-'i,-''5'*i?-Ji-a'i'- • ^^ **

beweert verder, nlwraer lid van het AJï„J,V» te zijn geweest en o«fc
nimmer te zullen worden, maar bij dé behartiging van de belangen van
de jeugd is in jeugdbewegingen nooit de jeugd zelf aan het woord^doch
zijn het altijdjVjjjde sokken" en professoren, die het jeugdprobleem
n̂iét. begrijjeî Spreker zegt, in de oorlog zelf in de Jongerenraad.,
tbên iliegaal werkzaam, te hebben gezeten, ïïr bestaat volgens spreker
van de zijde van de Werkoommissie veel contact met de Duitse jeugd*

De vraag wordt gesteld, of Dr, Oonradi iets te maken heeft gehad met
deze nieuwe organisatie, omdat bekend-is, dat deze eveneens doende
is, een nieuwe beweging te stichten.

Chris Cornelissen antwoordt op deze vraag, dat John O. van Veen wel
contact heeft met Dr, Conradi en hij het zelf ook heeft gehad. Spreker
beweert echter, dat de Werkcornmissie geen aanhangwagen van andere
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jeugdorganisaties wil worden, noch van de "Vlamgroep1', nöoh van de
werkgemeenschap van Dr. Conradi*
Wat wij in gedachte hebben is een- jongerenbeweging,, absoluut losstaan-
de van de ouderen, gebaseerd op een humanitair, ondogmatisch stand-
punt, los van politieke groeperingen, die echter wel geneigd is, met
anderen samen te werken*

Spreker doet daarna nog enige mededelingen, ui. t

1. Dat de contributie minimum 50 cent per maand zal moeten bedragen;

2. Verzoek tot aanmelding, om zitting te nemen in een groep Amsterdam
in de Werkgemeenschap» Het geheel wordt gedacht onder leiding van
een Landelijk Comité}

3. De nieuwe beweging wil niet zijn een nieuwe organisatie, doch
een beweging,waarin progressieve krachten worden saraengebundeld)

^
4« De eerstvolgende conferentie zal de voorloper zijn van de -stichting

der definitieve organisatie,

Vervolgens bestaat gelegenheid tot het stellen van vragen en discussie»

Een mannelijke bezoeker, zich noemende Leo Boygen (in 1946 redactie-
secretaris van het orgaan EEN van het A,N.J,V»), ongeveer 35 Jaar,
verdere' personalia dezerzijds onbekend, beweert de hele geschiedenis
van de oprichting van het A.N.J.V. te hebben meegemaakt^ zegt ongeveer
het volgende :

Wat is eigenlijk de basis van de nieuwe organisatie ?
staan ̂ ^^^j^'^^^yp^i_^osnaa^i^9lL-tt_ dogma, vrijheid, socialisme?
Dif"is "ëêijnoeili jkheid, waaraan het AtN, J, V, te gronde is gegaan.
JüïstTdïe basis. In 1945 was het A.N.J.V* geen communistische organi-
satie, Eet zocht samenwerking met andere jeugdbewegingen» Toentertijd
telde het A ,N«,J«Y» ongeveer 450QQ ledejj» Maar_Jjiistt omdat ër̂ geen

toen er kwesties van allerlei aard
opdoemden, waarover een beslissing moest worden genomen* Toen bleek
de verdeeldheid* En dat kwam, omdat ook daar de basis ontbrak. Ten»
slotte zijn er_ thans nog ; ongeveer 7000 leden pvergeblèyen en diêT~
hebben eenoommuniatische basis gekresen. In de oorlog was samenwerking
tussen groepen van verschillende overtuiging gemakkelijker, omdat er
een gemeenschappelijke vijand bestond, het nationaal-sooialisme, Juist
door het wegvallen' van die gemeenschappelijke vijand is verdeeldheid
onijsjjaan/Höt wil mij ook voorkomen, dat het moeili 'jk zal zijn, los
te staan van de politiek, omdat groeperingen van velerlei opvatting,
weliswaar dicht bij elkaar staande en niet behorende tot confessionele
groepen, in Uw organisatie zouden moeten samenwerken» Maar dan zal
toch minstens moeten worden aangegeven, op welke basis, dus welke leer
men zich stelt, welk soort Marxisme, humanisme of socialisme» Wij
weten, dat het Oosten anders over het begrip "vrijheid" denkt dan het
Westen» Wat men hier vrijheid noemt, heet elders dictatuur en andersom*
U zal dus een behoorlijke omschrijving van de basis moeten geven, wil
ieder weten, waar hij aan toe is, opdat daarover geen verschil van
mening in de toekomst kan ontstaan, indien een standpunt tegenover
een of andere kwestie moet worden ingenomen, bijvoorbeeld tegenover
het geschil Nederland-Indoneele* of een geschil met het Oosten* e, d»
Zoals Uw basis thans luidt, lijkt het op anarchie en dat wordt, naar
ik veronderstel, niet bedoeld» '•'•'

Chris Gorneliasen antwoordt, dat de Werkconraissie bestrijding wil van
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de futloosheid onder jongeren als gevolg van de partijpolitiek, welke
weinig voor het idealisme van de Jongeren doet. Overigens verwijst
hij, voor wat de basis van de nieuwe organisatie betreft, naar de
beginselverklaring, luidende :

1. zelfvorming door : contact met de natuur ;
^ het streven naar een gezond leven ;

vrij contact zonder onderscheid naar klasse,
nationaliteit, ras, maatschappij» en levensbe-
schouwing en politieke overtuiging *
open gesprek over en achijling in sociale pro-
blemen, enz*

2, Strijd naar buiten voor een vrije jeugd in een vrije wereld.

over anarchisme

af ; alles moet door de mensen worden gedaan; een «ereld zonder gezag
van ouderen over jongeren, een wereld zonder dwang, zonder autoriteit*

Traag : dus anarchie, dat gelijk staat aan chaos ?
/

.endere vraag t Waarom zegt U niet openlijk, dat Uw organisatie anar-
chistisch georiënteerd is, daarvoor behoeft U zich toch
niet te schamen ?

O | hri s_G_gjmellsaen_ : Neen,, onze organisatie is niet anarchistisch; ik
verdedig alleen het woord • • ra iil • ' aoe5roE^j[^r^gt^e^l jk^staat aan
chaps. Nif5SË^ îJS^^
H/Eelt en zonder"Üwang ?

.... «l— .ïia.v,*^!.***'''

Discussiant Leo Huygen : Er zijn vele Christel!jken en Rooms-Keiiiïiolieken,
die eerlijk menen, erg vooruitstrevend te zijn. Gaat men mat die mensen
verder praten, dan praat iaën vanuit zijn eigen dogma's. Hierbij blijkt
dan, dat iedereen er dogma's op na houdt* len ondogmatische organisatie
is dus niet mogelijk*
Zoals ik reeds heb gezegd, is de basis - hetzij socialisme, nationaal-*
socialisme of communisme e.d* - iets* waarover het A.N.J.T» zich de
nek gebroken heeft en dientengevolge het slachtoffer van de CHï is
geworden* Toen de basis vast omlijnd moest worden, werd het een
communistische. Zij,, die wegliepen, waren geen communisten* Die mensen
lopen dus thans nog rond* Omdat ik hoofdredacteur van het A.N»J,V. ben
geweest$ ken ik de situatie van zeer nabij* Uw basis, een wereld zonder
autoriteit en zonder dwang, zal misschien voor de GIN wel aanvaardbaar
zijn en misschien plaatst zij er zelfs wel een paar mensen in, om de
zaak te volgen. ' -
Er is naast het N.J.G., dat zich op positief Christelijk standpunt
heeft geplaatst, inderdaad wel plaats voor een 2e N»J*GU voor hen, voor
wie de Christelijke levensbeschouwing niet aanvaardbaar Is, Naar mijn
mening is er geen plaats voor een nieuwe organisatie, dooh ligt er wel
een prachtig terrein braak voor een overkoepelings-organisatie voor
dé links-gerlchte jeugd* Er'lopen veel CHtaers uit het A»N.J»T« rond,
die, op een of andere wijze ruzie met het bestuur hebben gehad. Zij
zouden worden aangetrokken,,, evenals S»D.A.P.»ers, mensen van de 4e
Internationale, enz. Nu geschiedt ei* iets in het Oosten en er.moet
een standpunt ingenomen worden» De ene helft keurt het ingenomen
standpunt goedf de andere niet* Hoe zal de oplossing dan worden ge-
vonden ? Hoe zal de Stemming zijn, welk systeem wordt hierbij gevolgd ?
Het systeem van het democratisch centralisme of het systeem, zoals
men het hier in het Westen volgt*
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X Chris Oornelissen antwoordt r Als er iemand komt met een voorstel, om
uit deze chaos en crisis te geraken, is hij welkom,.al was het Churchill.
lat wij coorstaan is : geen uitbuiting van de ene groep door de andere.
Ook geen ruzie tegen Rusland, alleen-uit machtsvertoon en om de Bussen
klein te krijgen» Wij staan afwijzend tegenover dogma's» Wij zijn van '
oordeel, dat de mens de beslissingen zelf moet treffen en niet de regerigg«
Voorts zullen wij ons bezig houden met de kwesties : vegetarisme, geheel-
onthouding, Kampeerwet, anti-militeirieme* Zowel pèlitieke als andere
kwesties staan dus op ons programma*

Discussiant Lao Haygen ; Zegt, dat de grootste humanisti die ooit leefde,
heeft beweerd, dat militairisme' aanvaardbaar kan zijn, indien het er om
gaat, de democratie te beschermen»

Herman den Hartog zegt, secretaris te zijn geweest van de E.V.C» en ook
bestuurslid te zijn van de Vereniging Nederland-Indonesie*. Wij hebben, zo
gaat' spreker voort, veel over stemmen-vertegenwoordiging gedacht* uit
de EfcV.C» weet ik wel voorbeelden, waarin de minderheid wel eens meerder-
heid was en regeerde» Ik zelf voel meer voor individuele stemming.
Wij zijn voor afvaardiging van een vertegenwoordiger van de meerderheid
en een van de minderheid» De werkgeraeenshhappen mogen geen machtsgroepen
worden. Hoewel er in de Vereniging Nederland̂ IndoBesie* gestreefd wordt
naar vrijmaking van de inlanders, is de vereniging als zodanig toch
vóór het ontwerp Ilnggadjati.

! WJOlemJElb^besma» geb» 22-3-1920 te Opsterland,electrieien9 Bllderdi jkkade
/f '^n."™"'^é Amsterdam, die beweert, op Vrij Socialistiseh~Anarchistisoh

standpunt te staan, zegt ook î JLwnteren te zijn geweest en te hebben
horen praten over "daden en; nogjfenŝ ^̂ d̂ '̂̂ îlM̂ f̂ lIĵ ïis?6.?-* ̂3

~ " Werkoomraissie n u niets anders doet, d a n maar
cbWêrerenT

Chris Oornelissen deelt nog mede, dat er reeds 2 ANJV-ers zitting in
de werkgemeenschap hebben*- De J.G.O.B* heeft geen toezegging gedaan,
als J*G.OgB« mee te werken, dooh als de groep Gerard Meijns* De werk-
commissie stelt zich voor, dat er gewestsgewijze conferenties zullen
worden gehouden en daarboven een Landelijk verbond zal staan* Er zijn
voor hedenavond door ons 5 organisaties uitgenodigd, o.a. de Vlamgroep,
de J»G.O,B*t het Nederlands Christelijk Jongerengilde en de A»J.V*A.„(Al-

V gemeen Jongeren Vredes Actie). De opkomst Is echter nietfgroot. Mogelijk
is hiervan gedeeltelijk de oorzaak, dat de bespreking bij Frita Klef (
Karl Friedrioh Kleftgeb„ 20-5-1908 te Rotterdam) thuis op Woensdagavond
voor een vaste kern'van jongeren samenvalt met deze bijeenkomst, Hïij
hebben ook de Nieuwe Koers aangeschreven, doch krijgen niet eens antwoord.

Naar aanleiding van deze mededelingen, wordt beweerd, dat Jan van Settent
geboren l Mê ' 1920 te Arasterdam, zich heeft belast met de organisatie
van de jongeren van de Vlamgrpep, doch er thans geen organisatorisch
verband van die jongeren meer bestaat.

^ y,| Voorts wordt nog vernomen, dat Willem Gerard Klinkenberg. geb. 7-12~1923
te Purmereüd» afkomstig is uit het N»J»N#(Nederlands Jeugcomité voor
Natuurstudie), waarin eerdergenoemde Hermanden Hartog ook z*j»v hebben
gezeten. De Nieuwe Koers is nauw verwant aan het N,J,N« Op een algemeen
Congres zou W.a. Klinkenberg uit de Nieuwe Koers gewipt zijn. Het bestuur
was hem wel sympathiek, doch de meerderheid- van de leden niet,Do Nieuwe
Koers staat wel achter de P»v.d,A., oefent" echter wel critiek. Ifen was
van mening, dat W,ö* Klinkenberg eigenlijk geen bepaalde richting heeft*
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Uiteindelijk was men van mening, dat het alleen maar mogelijk was,
een organisatie te stichten, welke een overkoepeling vormt van
alle linksegerichte jongeren, doch dan met vast omlijnde begrippen
omtrent de basis*

Overigens was er een eindeloos gedebatteer over de terminologie
van verschillende woorden.

Tot slot stelde Herman den Hertog voor, het debat te staken, maar te
komen met voorstellen, waarmede de werkeommissie iets kon gaan doen
en koppelde hieraan tegelijk een verzoek vast, zich op te geven als
lid van de groep Amsterdam en voor deelname aan de Conferentie ta
laren» De animo was echter gering en de meeste bezoekers verwijderden
zich. Enkelen bleven toch nog wat napraten, maar tot een overeen-
stemming kwam men niet.

Deze bijeenkomst was te 83 uur ten einde.
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Haar aanleiding van het schrijven van aü""trrV"i"!-1'., l^b,

32250, d.d. 5 April 1948 en het rappelschrijven d.d. 2 Juli .
194S, betreffende de "Strijdbare Democratische Jeugd", wordt
dezerzijds medegedeeld, dat voornoemde "Beweging bij de jeugd-
herbergen en kamphuizen te Loosduinen onbekend is. 7an die
zijde is althans bij de kampeergelegenheden te Loosduinen,
geen aanvrage binnengekomen om op genoemde- of andere data
te kunnen overnachten.

Uit het ingestelde onderzoek is niet kunnen blijken,
dat te 's-Cravenhage een afdeling van de "Strijdbare Demo-
cratische jeugd" bestaat.

De "Strijdbare Democratische Jeugd" sou. te Amsterdam
zetelen.

De aandacht blijft dezerzijds op vorenbedoelde bewe-
ging gevestigd.

Verzonden op 14 juli 1948.
aan; C.V.D.

O v. p.
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inzake de 'eenwording der vrije jeugd ; i

In het kader van.de, eenwording der humanitaire fxogressieve vrije jeugd,
vond op Zondag 27 Juni j-1. te den Haag een bespreking plaats met de-S.T.B,
(de'Socialistische Trekkers Bond)-, waarbij op alle punten-, principiële over-
eenstemming werd bereikt en werd besloten om aich, te richten tot alle vrije
jeugd en jongeren, teneinde l humanitaire progressieve vrije jeugd-r en jon-
gerenbeweging .te vormen, met als ba&is en doelstelling,,, aoals in bijgaande
circulaire nader is omschreven, ^erdor werd overeengekomen l circulaire uit
te geven, die U hierbij aantreft er een ieder uit te- nodigen deel .te nemen....
aan een vrije jeugd- en, jongerencoAferentie (voor individuelen) die bij voor
keur op 'een, weekeind eind Augustus j begin September, zal plaatsvinden* ;.' .

Voordien zal er 22 Juli a.s,, een voorbespreking plaat a „vinden tussen' alle
serieus geïnteresseerde groepen en bekende .vrije jeugdbewegef s!"tdi« bereid•
zijn corfespondenttjchappen en propaganda op zich te nemen, alsmede die'de
beweging verder willen mee helpen uitbouwen)" --"-1**-*-!•*•>.*=•»<*•* .<-̂ ,c- «x*> * ̂ «̂ «y

l Daarom verzoeken wij U Uw'instemming- yoor 18 Juli a.s. aan ons kenbaar te_
C/ .,'naken. Het ligt ±n de. bedoeling de vöorbespr&king van,-22 Juli a.e". te-Amster-
'*"' dam'te houden in de buurt van het Centraal Station, doch zij kan;evt. indien

dit beter voor de deelnemers mocht uitkomen ook ergens anders plaatsvinden.

De voorwaarden van deelfcemiag

Zij die aan deze bespreking (en) wielen, deelnemen m-oeten ser.ieus geinteres-
seerd zijn, alsmede bereid zijn-zicA iq. te zetten^ voor de vrije jeugdbeweging.'
Het comité voor coördinatie'der vrije: jeugd- en jongerenbewegingen, behoudt
aich dienaangaande het-récht voor, de leiding der^-besprekingen in handen tfe
houden, en/of personen .die ai j niet geschikt acht, of die door manipulaties
zich kennelijk ongemotiveerd gedragen,, niet tot d'ezè -beèpreking(en) tóe te
laten, in casu van verdere deelname aan de besprekingen uit t%e sluiten.
Motivering! ,' " •

Onze ervaringen in "Arbeiders jeugd"j de S,J.P.- en.vèle./andere jeugdgroepen,
jongerenraden,enz-, maken deze bepaling noodzakelijk, daar we ons werk niet
laten ondergraven door partij-politieke jeugdojcganisatieê', die ia wezen een ,
dogmatiek en leidersbeginsel in zich voer.én en die meerdere keren hun mensen'
naar onze bijeenkomsten zonden om alleen'maar eens-te demonstreren dat ze
het niet eens met ons wilden zijn. Wij zijfn-nie-t van plan on'verrichter zake _
naar huis te gaan:als we samenkomen en pak kunnen «e daaraan 'enze tijd nie.t̂
opofferen. , ."..'. : -"^"-"•••••' *~ "?"••*;* ---'•-•-•;-̂  •; ;-• -r~-~-~~

Iedereen die dus deelneemt zal in wea.en, t̂ et het goede voórnemEn bezield
tao-eten zijn ook werkelijk naar een vrijeT-j:eugd:eênheid üe streven.

Ook ,jeugdbewegers op eenzame posten kunnen belangrijk werk.doen» Zij kunnen
als propagandisten en correspondenten optreden. Vermeldt steeds bij uw. corres-
pondent!* een juiste opgave van het' aantal'te ontvangen.1 kranten,alsmede of ̂ de»
ze voor verkoop of propaganda bedoeld zijn,Postzegel- .voor antwoord steeds in-
sluiten ! • - •- . ., .

NAAM___L

wenst

aan*« >
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IK DOS
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individueel ' ) ( ' ' voor (groep-) deel te nemeft

a de voorbespreking op 22 0)ili a.s,
f de vrijeJjeugd^jongerenconferentie eind Augustus-September
~"* /A u

^oe" op te +/red<->n/knmt jnformatief .
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Oproep tot 'vorming' van. ,

l , progressie f humanitaire vrije jeugdben jongerenbeweging.

(uitgave van de Boeialistiscne Trekkers Bond te 's Gravenhage)

: DEN HAAG, l Juli
Beste' Vrienden, •

' '. - • • • . - , Reeds laing leefde in de hapten van vele progressieve jongeren
de wens tot aaneensluiting^ te komen door middel van één grpte vrije jeugdbewe-
ging, gebaseerd o$. he,t buaanisrae, het socialisme, het anti-militarisiae en de '
internationale verbroederingsgedachte, , '

. . " - . . In deze , na-oor logee , tijd ie het zonneklaar gebleken, dat in-
stellingen als! de Nederlandse Jeugd Ge,meenschapCNJG) ,etc',: dié het z,g. neutra-
liteitsstandpunt huldigen, voor alle,. vrije jeugdgroe.peringen onmogelijk de
plaats kan zijn om hun idealen naar voren te brengen, :

Deze tijd;,, waarin militarisme, oorlpgs,op/hitsing en haatcampag-
nes hoogtij vieren, daarbij gevoegd- de algemeen heersende onverschilligheid ten
opzichte van de toekomst der arbeidersjeugd, dwingt ons tot pen positief stel-
ling. kiezen» / ' . . ' . '

- . . . W i j , Socialistische Trekkers Bond. hebben .ons derhalve voorge-
steld een bijeenkomst te organiseren voor alle vooruitstrevende jeugdgroepe»
ringen .hier ter lande, teneinde ge zamenlijk 'bovengenoemde punten te bespreken»

Alvorens een dusdanige bespreking te houden, lijkt het on's ge-
wenst Uw mening daaromtrent te vernemen. Wij verzoèken'U derhalve dringend on-
.derstaand enquête-formulier zo. volledig mogelijk in te vülle'n en voor 18 Juli
a«e,-'in té zenden aan het Comité1 voor coördinatie der vrije jeugd- en jongeren-
bewegingen : Herman den Hart og', van 'Hogend orpstraat 163 Amsterdam ; Jsin Berg»
man, d e l a Reyweg 5 3 2 d e n Eaag. . ,.,.... . - . . ' ' " . , • ' • ; • •

" • . . . ' . . . ' • . ' D E SOC'Ï^ISTISCHE TREIOCBRS BOND • '

afsnijden s«v.p« I V V

ENQUÊTE - FORMULIER

^ voor j eugd^ jongerengroepen

I. NAAM DER JEUGD- JONGERENBEWEGING ; -

II. ADRES CENTRAAL SECRETARIAAT. : ' :.

ADRESSEN PLAAT SELYKE, SEC HET AR LATEN :

III. IS UW BEWEGIMï PLAATBEL UK OF/EN ' :'
. LANDELIJK WERKS AAM, ? . . , . . . :: ,

IV .WELKE LEEFTIJD OMVAT ZIJ ? ' ;

V. IS Z.IJ J.B, of GELEIDE 'jEUGDGROEP :?:'
(dwz. vrij van kerk en partij,, los ,
van -buderen-inmengin.g.«Pr.incipi3 ': ' .
jeugd leidt zich ^e-lT) , • . . , '; ••

VI. KUNT U ZICH VEREN IGBNt' MET DE AAWJE^;
HAALDE PUNTEN HIER' BOVEN VERMELD ?

VIL ALS OJ.. DIT % VESTIGEND BEANTWOORDT.,:
WILT U DANf EEN ÈATUM'N0EME:N,-WAAROPV.
VOLGENS UW;,MEltaS : ON2E BESPREKING
MOBT,;ï3LAATSVlNDEN.:(.waar,wann:eerf •• . •

', weeksq i a vond:, weekeind, e t c.-) '

. • .,

B •'« voor in/iividueien

II, VOLLEDE ADRES

III^LÉEFTIJD , " :

IV, BENT U AANGESLOTEN BIJ EEN VRIJE
• J,.B„ ? WËLg?; ?: ADRES rSEGR»

V,> zie vraag 6 formulier A.

e;r .L» . . • • • . ; . ' ï-\
•(-V: K-



Bent L ü . a^gga'bonneerd op "De Doorbraak" ?

-_orgaan der strijdbare democratische jeugd -

Dat moet U dan toch heus doen, om te weten wat er onder 'de vrije jeugd leeft,
Ga met Uw tijd., mee en lees "De Doorbraak" ! Ze kost slechts , eek. ir:a^s. want ,
voor f 2.5Q ^éntvan^fe-vü 12 l^ranten en S|lle tussentijdse' büaiétiris." Oo;k kunt. ;u
reeds voor;. f "1,25 intejfcenen voor, 6 nummers der krant. - "'•• ' ' • • . ; •
Gireer noe"b.eden op Postgiro Karova '781^6 te Amsterdam, t. b, v. de Doorbraak.
Alléén ad bent U verzekerd iedere., uitgave, te .ontvanger -.j- ,. . . , , - ;
In de loop der maanden vferschenëïï 'interessante artikelen~-over ;

Indonesia, sexuologie, Esperanto, het anti-militar isme, internationaal co.n-
tact, de wereld-éénheid, de dienstweigeringswet, humahitair-socJalismé, de
voedsel-actie Duitsland, l Mei beschouwing, de jeugdbeweging en- haar aspeci^i> '
gedichten van diverse aard, de jeugd in deze ti jd, 'd-e negers i'n dé. USA, Gan-
dhi, grenscorrecties zijn onaanvaardbaar, waarom dienstweigering ? j de ond-'ög- :
matische jongerenconferentie en -enquet;e, Suriname, onze beginselverklaring,"
het denken, onze ideologie, de duitse jeugd, wat ons bezielt, vrije j«ugd.' ;. •.;.;.;:. :-
treedt aan( publicaties uan. het vrije jeugdlevenjL,de. co<5rdiQatie^p,lannen"der"' """""
vrije jeugd-jongerengroepen)e.nz,ënz, ' ' • ' " . • • • - • ' "*' , •";- '" ' ' ' ";
- v ............ -- - — — , - '. --- , , - 1 - ' ' ' - — — - ; ^ • . . . . - - i— '

KENT ü ONS STRIJDFONDS ? De vrije jeugd heeft geen kantoren, aut':o;'-s en'-be-
taalde functionarissen. Zij is alleen zïeh zelf en

verder niets '..Alles moet zij zélf doen »S t eun' haar in die strijd door' Uw ge-'
waardeerde financiële bijdragen. Postgiro Karova 781^6 t» b. v.' De Doorbraak*

pJLICHE-MAKER Kevraagd.die tegen kostprijs of tegen een billijke prij:s voor
onze krant een cliché voor de voorpagina kan maken. ';[- '
.aanmelden bij de administratie van De Doorbraak. """ " ' _ _ ' . . ,

' • ; ' ' ' ' . ' , - . , - • :ƒ..
Rectificatie' inzake Dieter Heym'an te Amsterdam( betref J;" b'ü^letin nummer 6);
_ ' ' . . . . • • -_fï- • - . . '' :•

' '.- w . , ' ' '~'. .' " ' ) . ' - . " ' • - , J ]

Naar aanleiding van onze opmerking betreffende de afvaardiging naar het •. • :.
MünchenerliTèugdcongres, voor de Vlam, heeft Dieter Heyman een onderhoyd /met .
een onzer gehad, waardoor wij kunnen m.-^de;delen, dat : .3 •<; .ri : ^

1. Dieter Heyman niet, zoals aanvankelijk was bericht, tot dft BCP behoort. ' , ^ . " t .
2. De Vlan-delegatie bestond uit Bob de Wilde en Joop Oosten. ' '! ' ^ '
J>t Dieter Heyman een persoonlijke uitnodiging voor Müno'h'en ontvangen had, • ' • . ' ' v • • ; '__ '

Voor dit misverstand bieden wij ons oprecht excuus aan, - 'Het interesseert oïis
niet to$ welke groep men behoort, dat moe.t, ieder voor aich weten, -'We -liebbeïi--
louter een beschouwing gegeven over hete &d*a logische 've.ï-s-cibil d|(*'-é ;̂. .ua-tuü-ï^ .
lijk bestaat tussen de RCP en de Vlam en da.Eêr sjijn wij vrïg ±tt. '- ' ' - * ' . • ; ;
Geensins was het dus onze bedoeling noch Diater Heyman noch' Bob 'de V^iüide in:
moeilijkheden te brengen, • , •,. . "̂  : ""' ''•'' '

We blijven er echter bij dat dé af vaardiglng-, van .jeugdeongressen- door' -de .
jeugd zélf georganiseerd moet worden en niet door ouderen,' die in alle moge-
lijke groepjes verdeeld zijn en de jeugd voor hun inzichtett' .wensen -aan te-wen-
den als aanhangwagen of .reservoir. . . . • •-' ' : : - : ' ' v ' f '

Iedereen doet tegenwoordig aan psychologie en heeft daarin, te weje^ kunnen, ^
komen"dat de ouderen in het 'algemeen te veel invloed op de jeugd willen uit- _ ^
oefenen door ze hun ideeën óp te dringen. Onze eerst eis is : Handen, af
Jeugd, De Jeugd moét het zélf , doen l . . . • - . j r •• . • • • 4v-5j. •.. • , • •

We hebben Dieter Heyman"bef eid gevonden e^n artikel 'voor dé'krant ïe^èchry-
ven over het Jeugdcongres te Munchen, Mogelijk kunnen we .het ; spoedig. ;

" ' ' '
Opmerking inzake bulletin nummer"6 betr. de. oproep— voor een rederctie-secre-..
taris(esse) ery propaKanda-.leide.rs(sters)

~^ - ̂ ^-- - - • .- i. *.* • • . •
Om misverstand te voorkomen delen we hieromtrent nog mede» dat ;dezfé,mede'wer-

rlijk g
itgevoe
Jeugd".

kers natuurlijk geen bestuurslid der SDJ zijn. De werkzaamheden der ,SDJ wor-
den alle uitgevoerd 'ónder auspiciën van het Sticht ingscomité "Strijdbare Demo-

' A KV'1 CKÏ' or DB Bp^rlvoop. i HUMANITAIR?* PROGRESSIEVE VRIJE jsuGD-en JONC-E-
ri Uv: jyu^!ibo\iieglnr;siie^j.arx niete meer U!



SC.HËMA 'inzake ons voorstel om te komen ,tot l progressief humanitaire vrije ,. : -•• ^
jeugd- en jongerenbeweging, (uitgave S'DJ De' Doorbraak *• S.T*B.) '-^

\e J;öüg&..peweging(IJB)

(leeftijd
(leeftijd

_
10 * l? jaaf) x/

. Ik - 23 jaar) xx/

Jongeren 'Beweging
(leeftijd • 18 w 50 jaar) x/
(leeftijd : 24 - 35 jaar) xx/

BASIS s Humanitair-socialisme»' Fadic'aal anti-militarisme, Internationalist'iéch.
; Jeugd leidt zich ze^lf*

: zich specialiseren qp
a» Het buitenleven ( kamperen, trekken, j eugdher bergen, volksaang, volksdans,

muziek) als" gezonde lèvensuiting,en. .
b_. De hümanitair'-socialft scholing, (het bespreken der sociale problemen om door

bezinning, inzicht daarin te verkrijgen). .
WERKGROEPEN : . 4ie -zich -specialiseren 'opr .— '"-• ..... ••-•.-;— •• •- - - -•—
a>.,Pe vredesgedachte , het internationale contact,
b^k. Het" buitenleven (kamperen, trekkep,, enz*)
£* De drankbe,strijding .
&, De natuurstudie -
e .̂ De' jonger eiiper?

' .
enz* enz> .-(vele werkgroepen zijn mogelijk)- ,

Deze werkgroepen kunnen, e vt„, . hun eigen., reglement en hebben, mits deze niet stry-.
dig zijn met het geheel der beweging. " ,

De jongeren, die anöe r s bij de vr;L je jeugdbeweging bp 2J- jarige leeftijd
moeten uit.treelën en in.de massa verloten gaan, kunnen zich nu bundelen in de
Jongerenbeweging en vrifrlijvea.dl, advies geven aan de jeugdbewegers/beweging»
Als inleiders, optreden, enz «enz, 'De jeugd leidt, echter z.iqb aelf. 'De jongeren,
en de Jongfirertbewegijig hebben/heeft dus ff.een wetgevende stem' in; de jeugdbew»
•Door'de S.T^B»"is vp.orgeSteld het ma'andblad "De.,Döorbraak"'te'maken tot al-
gemeen orgaan der beweging» SDJ De Doorbraak s'telt échter voor gezamenlijk

1 een nieuw bj;ac} uit te geven, getiteld' "JeugdSQlid/arite^.t!'' en de nieuwe be-
weging ia haar 'geheel te 'noemen Ia.t'erna ̂ Apaftle. Jg^ugdr. .Bèwjeging (I y J j B») ., . .,
Verder stelt SDJ De Doorbra,-ak VQOJ; te stré-v^n.,iiMBSöatiön^lie; •.kampen te gaan
hoüd'en en-de banden mei. de^."buitenlandse j'eugd z»bclaijigï te .yewsjÉsrken, dat aa
verloop van tijd., a"is alles hier goed op poten staat ? 'de i»JVB. te laten uit-
groeien t;<?t ee;n.„waarac;htlg,e inte,i-n,at.ionale beweging. - . . " • . "
x/ voorste?! ,va»-.-de"ST-B ifltzake de,.leefti^dSgrenieA} xx/ V9«>rstél van de, SDJ
.de Doorbraak inzake de .iUeïtijdsgEenzj&n," . . " . . . . . . . .
x /De STB motiveert dit jtl-s.'. volgt :16V19 jarige» y&elen zich geestelijk
meer aange'tteokken tot %^3g; jarig-en daA tot 14-15 ^j'^-isfBV''',
Over de coniributie en de verdere financiële aangelegenheden ijs niel; gesproT
ken, daar dit eè-n @ad:ergescbikt ••belang; is» In principe za£ ey ee^n lage. bij-*-
drage gevraagd wor.dsn*. lepw^jl verder ep vri|willige, sieun wordt gerekend,.
Bij; de' iesprekiing met::dê;:ajtöëre' A«?Jj;e j]|ugd-j^gër.engr;(si.epeii .z&l de maciits- :
idee vaij, aaötal-,jsterkte en ̂ financiën ia "principe achteir-wege gelat e(n wbrdeh'»

te $ ome n l bumanjtaire jeugde,;fenheid te vernëö'. ' " '•<; .--••'-.••

;éodigen wij alle vrije jeugdbewegers uit deel te nemen aan

a''«- de roorbe-spreking die op Donderdagavond 22 Juli a.s.(bij algemene instem-
~* tning) gehoü4en s^al worden te Amsterdam en waarbij alle serieus geinterës-

MEJj.e jeu^4-3ong^reagrpe^n word-en uitgenodigd

e,renconfa*ent4.e d4>a eind Augustus, begin September z.al plaats-

eugdbêweging en.'. . . - . - .
•jeugdeanheid,



HIJKjgPOLIl'IB-GEWEST , Bunnik,2jl, Juni 1948.

GHOEP WIJlL BIJ PUUBSTEEE. -

POÖÏ. BUNMK.
SS»

Str i j d-b-arë Demobrati sohe Jeugd. '30 JUJH&4*

Haag aanleiding van het schrijven van de Heer
Districts-Commandant der Bijkspolitie te Utrecht d.d.
12 April 1948 üo.221 êheim Persoonlijk,in'verband met
het door deze Autoriteit ontvangen schrijven van de
Centrale Veiligheidsdienst te 's-Gravenhage d.d.5 April
1^48 No.322^0,heb ik hiermede de eer U het volgende te
berichten. —-Xrft̂ -

Het plan, dat de "Strijdbare Democratiscne Jeugdr'had
opgevat,om op 19 en 20 Juni 1948 te üunnik een weekeind
te organiseren,waarbij verschillende onderwerpen zouden
behandeld worden is niet doorgegaan.Evenmin hebben de
bedoelde wandeltochten doorgang gevonden.

Door mij is een intensieve surveillance uitgeoefend,
welke zich ook heeft uitgestrekt, tot de naaste omgeving
over de grens der Gemeente Bunnik.

Uit het door mij ingestelde onderzoek is gebleken,
dat het uitgesloten geaaht moet worden,dat dergelijke
bijeenkomsten ongemerkt in Bunnik kunnen plaats grijpen.

Met de mogelijkheid,dat in de toekomst het bedoelde
plan wel ten uitvoer gebrah&t zal worden,wordt door mij
rekening gehouden,en zal ik terzake diligent blijven.

De Opperwachtmeester.
J.E.van Buuren.

Aan de Heer üroeps-Commandant
der Rijkspolitie

te
WIJK! Bit) MJUHöï'EDE,



I . < •

&i-st5r:ie%seoïïffiiandant der Rijkspolitie

No. 221 - Geh. Pers,.

Gezien en beleefd aangeboden aan de Heer Hoofd Centrale Vei
ligheidsdienst . te ' s-Gr avenhage.- „„-r-;.;-- -/r -..

Hierop heeft betrekking Uw schrijven dd. 5-4-'48, No.32250.

De Bilt, 28 Juni 1948.,
De Officier v, Rijkspolitie'-Ie ;kl.,

'boll.
typ. V.

P. Laveriaan,
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Onderwerp: Inlichtingen
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GEHEIM

Amsterdam, 31 Mei 1948 OWELEGü

\n

-4. J U N I 1948

In antwoord op het bovenvermelde schrijven, d»-d., 11 November 1947
met betrekking tot de organisatie van de gtrijdbare democratiagiig
jeugcU haar periodiek "De DoorbraakJ' en
hef volgende worden medegedéeld:
Voorop gesteld mag worden, dat er nog geen sprake is van. een wer-
kelijk nieuwe groepering van jeugdigen» Het geheel kan, na maan-
denlange observatie, worden teru-ggebracht tot een organisatorisch-
naief gedoe van enige jongelieden, die zich geestelijk en politie!
z6 onafhankelijk voelen, dat zij in de bestaande verenigingen en I
bewegingen geen of onvoldoende uitlaatmogelijkheden voor hun
ideeën (utopieën) vinden en daarom steun bij elkander zoeken,
hoewel ook zij onderling een uiterst heterogeen gezelschap vormen|
Een typisch staaltje van de onstandvastigheid,dezer lieden vindesl
we in hetgeen door "N,A. " (Niels Augustin), ètaa van de medewer-
kers van "De Doorbraak", over het eigen blad heer^ geschreven in
het Pebruari-nummer van de "Keerkring", het orgaan van het Inte
nationaal Jongeren Contact s
• " , . , . . In de Doorbraak zijn opgegaan de j on ge r en organen
Toorts en Arbeidersjeugd. In het eerste nummer van "De Doorbraak';
verscheen een sympathiek manifest aan de Nederlandse jeugd, in-
houdende een oproep tot éénwording en verstandhouding. Gesugge-
reerd werd, dat die eenheid in het klein reeds tot stand was ge- :•
komen, in de groepering rond de Doorbraak, -uit is niet het geval.
De idealisten, die de Nederlandse jeugd tot eenheid willen bren- ^
gen, z i jn in hoofdzaak Katholieke Socialisten, die noch door de
de Katholieken, noch door de p.v.d.A, serieus genomen worden,
zodat zij noch voorstanders van de K.V.Jrv, noch van de P.v.d.A,
zijn. Lat kunnen ze ook niet, want terwille van de eenheid willeoi
ze graag hun eigen politieke overtuiging een poosje opzij ze. . ten
om anderen niet af te schrikken, zoals de communisten in het
A. N. J. V. wel eens doen,. Maar op die manier is eenwording een
utppie. Een organisatie, die eenheid tot stand wil brengen, moet
die eenheid al in zich dragen, moet een voorbeeld zijn voor ande
organisaties. Zij moet niet de pretentie hebben een overkoepelin
orgaan te kunnen, zijn, als haar ledental daarvoor te klein
of te groot is. . . . "

De leidinggevende personen, van "De Doorbraak" zijn er tot dusver
niet in geslaagd een clubverband van sympathiseren den of een vasl
kern van betalende abonnê's op hun tijdschrift te formeren.
Insiders zijn van oordeel, dat de huidige groepering "strijdbare
democratische jeugd" nimmer een plaats zal kunnen veroveren in
de harten, van de Nederlandse jongeren en daardoor wel gedoemd
zal zijn haar min of meer fictief bestaan voort te zetten tot

1000-4-48
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Ide initiatiefnemers voidoende re al i t ei t sbe se f zullen hebben ge-
JkregeB..

Inmiddels heeft de leiding van "De Doorbraak" in Februari j.l. <
aan vele jongeren eert gestencild nummer van haar orgaan gezonden,
waarin, was opgenomen een
"Manifest aan de strijdbare democratische ,|eugd tot vorming van
de Vooruitstrevende Jongeren Beweging'*."
In dit manifest wordt alle politieke partijen onbetrouwbaarheid
en opportunisme verweten, waarna de behoefte aan een radicaal-
socialistische partij wordt uitgedrukt. Verder wordt ernstige
critiek uitgeoefend op de politieke jeugdorgandsaties "De Nieuwe
Koers" en het "A,N. J..V. " en uiteraard valt er over de werkzaam-
heden van het kabinet-Be e ï geeno. woord van goedkeuring te spreken.
De conclusie is dan:

" ' • • Het roer moet definitief om v65r het te laat isl Gaarne
pronkt men met de Nederlandse democratie, dïïch in wezen leven
wij ini eea nationaal-socialistische staat, die gelijk is aan de
Duitse geleide economie en die diverse van haar maatregelen
(als vakgroepen en on.de rvak gr o epen, persoonsbewijs, loonbelasting,
enz, ) in stand hee-ft gehouden.
Jongeren, uit het bovenstaande begrijpt ge wellicht, dat wij de ̂
toestand met bezorgdheid tegemoet zien \^oor ons ganse volk en voo:
geheel Europa, dat dreigt verpletterd te worden tussen de fiussi-
sche en Anglo-Amerikaanse invloedsfeer en de daaruit voortvloeien
de komende strijd» De verhoudingen 'in de internationale betrekkin-
gen der landen, achten, wij meer gespannen! dan in 1939» zodat wij
thans in een ernstige permanente crisis leven, die echter niet
k aa 'b lijv en v o ort duren, en door de een of door de andere uitweg
opgeheven aal moeten worden.
Het is onze taak niet meer lijdelijk toe te zien, wat er met oas

f ebeurt, Hoe er over en zonder ons wordt gehandeld, doch wij- moei-
en zelf gaara handelem« wij moeten zelf de rechten van de jeugd

gaan verdedigen, overal waar dat noodzakelijk isi
Wij mogen niet opnieuw het risico lopen, wederom bij de neus ge-
nomen-te worden door de C,P,N, of de P.v»d.A. wij zullen het zelf
gaan doen en'beter dan zij. Uat zal het werk worden vani de Vpor-
ui/ts±Ljrevende Jongeren Beweging (V,J.B*J)r waarvoor wij nu Uw~aSn~
d~acht vragëau. —• - ~ ™ ~ ~
Ons werken met De Doorbraak is een tussenvorm op de weg naar de
actie, die de jeugd a. el f gaat ondernemen. Wij achten thans de
.tijd dringend en rijp, de V.,J,B. aan jullie voor te leggen: «•
Hierin zal geënt plaats zijn voor politieke avonturiers of geluk-
zoekers, doch alleen voor hen, die ipp het standpunt staan van
radicaal anti-militairisme, strijdbare democratie en internatio-
nalisme. -
De V,J.B. zal in Februari nog geheel gevormd moeten zijn om wel-
dra op toeren te draaien, want zij weet, dat er onder de jeugd ^r
grote categorieën zijn, die anders willen, doch nog niet de juist*
vorm gevonden hebben, "
/Over het resultaat van d,eze_ poging tot formering der V.J.B.' is
{nimmer meer iets vernomen ! .

i Het Maart-nummer van "De Doorbraak" spreekt dan ook helemaal niet
Imeer over de ontworpen "Vooruitstrevende Jongeren-Beweging", maar
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x 'publiceert een soortgelijk program als doelstelling van de dan
plots genoemde " Stri j dbare Demper at i sche Jeugd _( De Do orbraak )J'..
Het organisatorisch an alp h abe"fc isme bereikt hier wel een toppunt,
Zeer waarschijnlijk: totaal overbodig, maar volledigheidshalve (

volgt hier eeni afschrift van

"Doel en. streven van Strijdbare democratische jeugd (de Doorbraak)
Se bundeling van alle vooruitstrevende jongeren in de strijd tegen
oorlog, reactie era dictatuur, voor vrijheid, welvaart en vrede,
los van iedere politieke partij, omdat een partij uiteindelijk
het groepsbelang (collectief egoisme) en niet het gemeenschap s-

. belang voorstaat,
Het propageren, van -pad-i «fpai an^^-^l itairlsme. strijdbare demo-
oratie en int erniationial isme (uit hiiBianitairèJ°'overweginsen)r
Het bespreken van de sociale vraagstukken en de eigen problemen,
om te komen tot oplossing, inzicht, bezinning en bevrijding daar-

, De Strijdbare Democratische Jeugd (De Doorbraak) is:
• Radicaal anti-militairistiseh. (omdat haar geestverwanten^ willen
j trachten menswaardi g te leven) ;
\i j db aar democratisch (omdat vrijheid van handelen en denken '
; voor ieder inidividu en ieder volk, dat de gemeenschap niet bena-
s deelt, noodzakelijk is);
l Internati oaali sti ach (omdat er maar 1 vaderland is: de wereld,
•j Ent 1 volk: de mensheid. En ieder krachtens zijn geboorte dezelfde
i recht en. en plichten heeft);
JFartijloos (omdat het werken voor een bepaalde politieke- of ker-
|këlijke partij tot groepsbelangen, collectief egoïsme, leidt; geeni
f wezenlijke sociale verbeteringen voor de mensheid brengt en andere
j vooruit strevenden afstoot);
'l Samenwerkingsgeaind (de hand reikend aan ieder, die voor het alge-
meen belang wil werken), -
r

^Dynamisch (in al haar vormen, wetende dat alles relatief is. Steeds
j op en sta and voor het nieuwe en bereid# dit te beoordelen). Pp ch
principieel strijdbaar democratiscn, radicaal anti-militairistisch l
i-enn internationalistisch. |
jDe_: Commune- gedachte in zich verenigend, omvattende de universele j
|b roede r schapsgedachte, wetende dat alleen uit naastenliefde de op-
'|pouw van een betere maatschappij mogelijk is» " i

i
Strijdbare Democratische Jeugd (De Doorbraak) acht de opvoeding en
de ontwikkeling primair, omdat de omvorming van deze maatschappij
slechts kan plaats vinden uit de omvorming van de mentaliteit der
mensen, daar de daden, van de menseni voortspruiten uit zijn. Der-
halve acht zij iedere vorm van geweld niet alleen, onmenselijk,
maar bovendien onjuist, omdat geweld niets kan onderdrukken, en mem
de evolutie van. het mens- worden, (de rijping van gevoel en verstand)
niet kan forceren, doch slechts er naar kan streven dit te bevor-
deren,
Middelem: Strijdbare Democratische «Jeugd tracht dit te bereiken
door de bundeling yam de vooruitstrevende jeugd te activeren, ge-
zamenlijk bladen* uit te gevem, in kameraadschap? el i jke geest acties
te voeren, weeteeindem en bijeenkomsten te beleggen en daarop met
elkaar de sociale vraagstukken en de eigen problemen te be sp reken. "

(Het is niet gewaagd bij het bovenstaande te spreken van quasi-
weteDLschappeli jke kolder . - Eapp, ).
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De enige reactie welke hierop dezerzijds is waargenomen,, kwam van. !
de redactie der "Vrije Socialist", die in haar nummer van 24 April l
3.1. onder de titel "De dolende jeugd" het onlfcgische van de boven j
weergegeven doelstelling aangeeft om dan, met een duidelijke invi- j
tatie, te besluiten: i

" , . . Deae groep is dus noch vis, noch vlees* Zij wil alles eni
daarom bereikt zij niets. Bij elk vraagstuk, dat zij aanroert
hinkt zij op twee gedachten: Men wil demokratie en vrijheid; demo-
kratie en radikaal anti-militairisme; demokratie en internationa-
lisme; demokratie em gè%n partij kiezeni. Maar dat gaat toch niet, 4.
De Doorbraak noemt zich dynamisch, maar men kan ook al te bewegeli'
zijn, terwijl men toch wel eens bi j het een of ander stil moét-
blijven, staan» j
Er loopt door de gedachteagang van die jongens een vrij-socialis- j
tische draad. .wat verheugt ons* En graag zouden wij willen, dat j
die jongeren zich daarop wat meer zouden-bezinnen, Eén vaderland: >
de wereld; êên volk: de mensheid, is een parool van ons. Selijke v
rechten, en plichten voor alle mensen; voor alles de revolutionnerir
van de geest; de, Verwerping van het geweld in de sociale strijd
als zijnde ondoeltreffend; - dat is toch je reinste anarchisme !
Wij vertrouwen dat -t die groep jongeren niet persé te doen is om
óók een groep te willen hebben. Dat zij -t dus ernstig bedoelt
met de jeugd. Welnu, laat men dan niet zo ronddolen. Het is nu
eenmaal zo in deze tijdens: men moet v66r het ene en daarmee tegen
het andere zijn, hier of daar*
Kennismaking met onze nog in wording zijnde jeugdbeweging, met .
haar beginselen, strijdmiddelen en idealen, zij hun ten zeerste
aanbevolen- . . . . . "

Deze invitatie is door de. leiding van "De Doorbraak" (nog) niet
aanvaard. Wel is het opvallend, dat zi j reeds in soortgelijke
richting vaart, want bij gelegenheid van de 1-Mei-vierihg bleek
zij contact te hebben met de "Internationale Federatie van Bedryfs*
kernen.". De leden van de "Doorbraak" kregen een uitnodiging tot
.bijwoning van de vergadering der I,F,B,H^ terwijl hun leider de
meer bekende Herman DM HARTQGr op de bedoelde bijeenkomst een
spreekbeurt vervulde. In dit verband kan verwezen wordem naar het
dezerzijds gestelde rapport nr, 2625 - 48, d,d, 3 Mei 1948. !

In de organen van de b on a-f Me jeugdbeweging heeft meni aan de
"Strijdbare Democratische Jeugd" en alles wat daarmee samenhangt,
geem aandacht besteed. In het J?ebruari-nummer van "Ken." het be-
kende orgaan van het A.N. J. V., maakt men. "De Doorbraak" belachelij-k
Hoor het opnemen! van. de onderstaande recensie op nummer 2 van
laatstbedoeld blads
"Doorbraak.
Iedereen, die principieel, radicaal, zonder compromis, relativis-
tisch, realiteits—idealistisch/ien overtuigd dat een mens in een
bepaald trillingsvlak ligt kan voortaan terecht bij "De Doorbraak'.';
Aldus immers is de naam van een jeugdblaadje, dat uit twee of drie'
splintergroepjes is samengesteld. Ieder jong mens, die mijlen ver :
van de juiste weg ge slagen is en geen kans ziet om deze ook maar
bij benadering terug te vinden, treft er iets van zijn gading aan.
. . ._ Het is misschien niet erg relativistisch idealistisch, maar
wij heoben inderdaad Door Gebraakt ! . . » "
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Tot zover over de organisatie. £et blad is \>; aar schijn! ijk vier
of vijf maal verschenen. Van de inhoud werd in het bovenstaande
reeds meer dan uitvoerig genoeg gesproken. Over de redactieleden
en vaste medewerkers, zoals deze staan vermeld in de kop van het
orgaan, kan nog het volgende worden medegedeeld:

x|- Herman Wilhelmus. Johann.es DM; H AST 05,
geb oren te Am sterdam, 14 De cemb er 1̂ 23 ,
van beroep schrijver bij de P. T. T.,
kerkgenootschap: Rooms-Katholiek,
wonende: Van Hogendorp straat 163 III, Amsterdam- West;

een oneven wichtig joagmerrs, waarover dezerzijds reeds meerdere
malen werd gerapporteerd om zijn steun aan deserteurs, lidmaat*',-.' . ,
schap en verwijdering uit E.V.C., enz.
In deze j ongeman 'kan de ziel en spil van het gehele Doorbraak-
complex wprden gezien. Zijn invloed op dweepzieke jongeren is op-
vallend. In denken, spreken en schrijven is hij eeiu warhoofd.
Hoewel hij in kringen van zijn bewonderaars als een "genie" wonat
gezien, blijkt uit het bovenstaande relaas wel, dat hij geen
organisatorische eigenschappen bezit en daarom zeker niet van.
toelang is voor de leiding van meer omvangrijke bewegingen,

2. fflarius VAN DE BOS, :
geboren te Heerlen., 23 Februari 1929
van beroep b anik werker,
geen kerkgenootschap,
wonende Transv aalplein .4 boven., Amsterdam- Oost,

Deze jongeman verblijft sedert ongeveer anderhalf jaar ten huize
van zijn oom op het bovengenoemde adres omdat het mislukte huwe-
lijk van zijn ofcders hem geen goede opvoeding garandeerde. De
jongen heeft geen vastomlijnde politieke denkbeelden; aijn pleeg-
vader typeerde hem als: "oen zeer rustige knaap, met vreemde idee-
en, het type van de awevende geest." De knaap v e rkl aar^z i ch prin-
cipieel dienstweigeraar, maar dit heeft weinig reële ^jjlpkenis,
want reeds bij de eerste keuring werd"hij definitief "ongeschikt
bevonden. Als hartstochtBiir-j-k— e-sperantist heeft hij verscheidene
buitenlandse contactadressen, waarmede hij regelmatig correspon-
deert. Overigens valt ook van hem geen bijzondere activiteit te
verwachten.

3. Budolf BHOCKüilAN, pseudoniem: RüBRO,
geboren t«& Amsterdam, 1 0 Juni 1932,
zonder beroep,
geen kerkgenootschap,
wonende Jan Haringstraat 3 II, Amsterdam- lest j

deze 15-jarige scholier, zoon van -beschaafde en rustige ouders,
is in alle opzichten nog een kind. Zijn medewerking aan "Door-
braak." bestaat uit het bezorgen van tijdschriften en. het verrich-
ten. van boodschappen voor meergenoemde De a 'Hart o g,

4' Ni el s AU 3U STIK,
geb oren te Ee ip zi g, 24 April 1928,
z. onder beroep,
van Duitse nationaliteit,
wonende Achillesstraat 4? II, Ara sterdam-Zuid»

Niels heeft ontegenzeglijk een voorlie'fde voor het Marxisme"; hij
verklaart echter in de tegenwoordige vormen van socialisme en
communisme geen vertrouwen te kunnen stellen. Gedurende korte
tijd is hij lid geweest van het A..N.J.V. , later was hij geest-
driftig voor de idealen van de groepen "Vredocor" en "Intematio-

i
1
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naai Jongeren). Contact". Hij is overtuigd pacifist.. Overigens
behoort ook hij tot de groep,, die a i oh ner^ema ••vericelljk "thuis"
voelt en behoeft daarom voorlopig niet als min of meer extre-
mistisch te worden beschouwd. In December 3.1. begon Augustin. ,
met de uitgave van een gestencild periodiek onder de titel "De
Dualist", maar ook deze zaak is weer stopgezet. Niels beschouwt
zich niet meer als medewerker van "De Doorbraak". De redactie
van. laatstgenoemd orgaao. beschikt echter nog over enige penne-
vruchten van bedoeld jongmens en plaatst deze ongevraagd i>n haar
blad,
Gezienx zijn onmiskenbare letterkundige talenten, zijn strijdbaar
karakter en zijn Marxistische inslag is het niet denkbeeldig,
dat t,z.t. over deze jongeman meer wordt vernomen.

i4rlkua Johaoaes MJMAN.
gëbo^eö'te Groningen, 22 November 1923»
student,
k erkgenootschap: Ro oms-Katholiek;
wonende Marathonweg 33 II» Amsterdam-Zuid,

Nijmaa studeert aaa de 7e faculteit van. de Gemeente-Universiteit
te Amsterdam. Enige j ar-en geleden heeft hij contact gehad met
Herman den Hartog. Naar verluidt, heext nij uimmer feitelijke
medewerking verleend aan "De Doorbraak", Ook. van Nijman kan niet
worden gezegd, dat hij politiek volgroeid is. Zijn gedachten
gaan in katholiek-so ei al i stische richting. Van hem is geen acti-
viteit te verwachten, want hij werpt zich met veel ijver op de
studie. De ouders van deze jongeman zijn woonachtig te Groningen,
waar hij zelf verbonden is geweest aan het dagblad "Het Vrije
Volk",

In het bevolkingsregister van. Amsterdam komen verder nog voor:
6. Le on ar du s PATER.

geboren te Haarlem, 22 Maart 1924,
kantoorbediende vaa beroep,
godsdienst: Rooms-katholiek,
op 5 Januari 1946 afgeschreven van Amsterdam naar Barteljoris-
straat 31» te Haarlem;

en
7, Wilhelm Rudplf VAN BTTEGBR.

geboren te Alt Waltmoden, 20 Januari 1926,
godsdienst: Rooms-Katholiek,
op 14 Juni 1945 vertrokken uit Amsterdam naar het adres Ma-
riottestraat 9» te ' s-Gravenhage.

Gezien de personalia van deze jpngeliedem is het niet denkbeel-
dig, dat zij identiek zijn aan de bedoelde medewerkers van "De
Doorbraak",
De personalia vam W, .FgLELAND. Herman SMIBS. HUGO VAN

Kt* ST3V8NS eax Bep VAN 'T HOF zijn noch door gegevens van hei
stedelijk bevolkingsregister, noch door plaatselijk onderzoek
vastgesteld kunnen, worden.

Met betrekking tot Drukkerij "Karova" zou kunnen worden volstaan
met te verklaren., dat het een typisch product is van geest en
activiteit van de in dit rapport genoemde Herman DM HARTOG,
m.,a.w, de betreffemde drukkerij heeft geen reële betekenis. De
apparatuur bestaat slechts uit enige machines, benodigd voor
eenvoudig stencilwerk.. Het geheel is gevestigd in de ouderlijke
woning van Herman Den Hartog.
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Bij geen enkele officiële instantie is omtrent "Karova" iets
Ibekend. Hoewel van meerdere zijden werd vernomen, dat de stich-
ting gewikkeld zou zijn in cent civiele procedure, kon nierover
geen zekerheid worden verkregen. Teneinde een ao juist mogelijke
indruk van het geheel te krijgen, wordt hieronder de tekst weer-
gegeveut vam eea circulaire, waarin door de leiding van het "be-
drijf" doel en streven, wordt „ui teengezet*

de vrije vooruitstrevende pers
Cultureel Arbeiders Concern
stichtingsdatum 15 Juli 1939
uitgeverij van idieele tijdschriften
pers en publiciteitscentrum
type-bureau - stencil drukkerij
Bedrijfsleider: Herman den. Hartog
Van Hogendorp straat 163 - Amsterdam- West
Post giro 78146 - fcem. Giro H, 7339

Wat is en wat wil Karova ?
Karova is de drukkerij vam de vrije vooruitstrevende pers, wat
wil dat zeggen 1
V»len praten over een betere wereld, doch die kan slechts verwe-
zenlijkt worden:
1e» als de massa doelbewust gaat leven. Dat kan zij alleen door
opvoeding en. ontwikkeling verkrijgen» Daarom is het nodig, dat:
2e. de arbeiders zelf arbeiderskemen gaan vormen, opdat zij persj
radio en film in eigen hand krijgen., daar deze steeds meer krach-T
tige middelen blijken te zijn voor de beïnvloeding der opinie,
Zo alleen is het mogelijk de evolutie der tijden te bevorderen en
decadente verhoudingen op te ruimen. Want de massa moet ontwaken,
omdat zolang zij onbewust blijft leven in het zoete gedroom, die
de speculanten op dit gebied uit winstbejag in perversiteit afle-
veren, zij geen invloed van betekenis op het huidige wereld-
bestel aal kunnen uitoefenen.
Karova werd in 1939 opgericht en stelde zich ten doel om door
middel van type- en copieerwerkf de middelen te vinden om idieele
bladen te kunnen uitgeven, pers en publiciteit te kunnen verzor-
gen en steun aan idieele instellingen en organisaties te kunnen
verlenen. ( jb. , jeugdzorg, sociaal werk, enz. ). Karova is dus
als zodanig een cultureel concern, dat in tegenstelling met de
huidige zakenwereld, geen. economisch .winstbejag nastreeft. Haar
medewerkers behoeven dani ook niet van haar opbrengst te leven en
hebben allen hun dagelijkse arbeid, zodat al het werk voor Karovs
in de vrije tijd geschiedt»
Chgetwijfeld zal men gentégd zijn te vragen: Kan Karova zich dan
wel voldoende ontplooien? Karova kan dat ! Maar de bedrijf stei-
ding wil er voor waken, dat zij niet om financiële redenen ge-
noodzaakt zou zijn jaaar principes prijs te geven, zoals diverse
dagbladen doen, die advertenties van arbeider s- vijandige direc-
ties op nemen. Daarnaast wenst zij niet in de maalstroom van het
huidige decadente economische systeem met haar ups en downs be-
trokken te worden, waarin men for the struggle t o live, het
kapitalistische winstbejag accepteert.
Karova, is dus een idieel arbeiders concern. Wat wil dat zeggen?
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\j Earova denkt men anders over bedrij f sverhoudingen, want op

de eerste plaats zijn wij arbeiderskem. Weliswaar wordt zij
met privè-kapitaal gefinancierd en kent men bij ons een be-
drijfsleider, maar daarnaast wenst men t.z.t. een bedrijfsraad
in net leven te roepen, waarin alle medewerkers zitting hebben, i
die mede bepalen, wat er gebed rt en de bedrijfsleiding advies
geeft op allerlei gebied. Dit i-s natuurlijk een overgangsvorm
naar de totale verantwoordelijkheid, die iedere bedrijfsraad
t.z.t, zal dragen, namelijk totale leiding van ieder bedrijf.
Toen in 1940 de nazi's Nederland bezetten, werd ons werk. direct
gewijzigd en gingen wij de illegaliteit in, hoewel wij nog wel
geregeld werk voor anderen verzorgden. Steeds hebben wij ons op
het standpunt gesteld om progressieve lectuur van alle rich-
tingen te verzorgen, mits zij maar gevrijwaard was van enerlei
partijpolitiek, militairisme of dictatuur.
Steeds hebben wij ook gedurende de bezetting mede pp de bres
gestaan met onae uitgeverij en drukkerij in de strijd tegem de
barbaarse bezetter, zodat wij, zelfs al im 194-1 wegens onze
vMrdesarbèid geschaduwd werden, en invallen der S,D, bij onze
geestverwanten plaats vonden, Ka de oorlog moesten wij ons op-
nieuw investeren, omdat ons materiaal grotendeels verdwenen
en vernietigd was. Daarnaast moesten, wij gelijke tred houden met
andere copieerbedri jven.
Wie ons type- en stencilwerk kent, weet dat Jiarova voor geen
ander behoeft onder te doen. Toch is het zaak, dat de omzet van
dat werk aanzienlijk wordt opgevoerd, om zodoende meer geld be-
schikbaar te hebben voor idieele acties. Wij doen daarom een
beroep op Uw medewerking om elk type- en stencilwerk naar ons
toe te zenden. Voor idieel werk hebben wij een speciaal idieel-
basis-tarief, waarbij we 20 procent korting verlenen als steun
voor het idieele doel. Ba zij die agent willen worden vam
Karova ontvangen van iedere opdracht 10 procent van de bruto-
omset van iedere order die zij doorgeven. Van harte hopen wij j
dat deze tegemoetkomingen voor U aanleiding zullen zijn om
grote activiteit voor ons te ontwikkelen, en dat U nader in
contact bent gekomen met de betekenis en het werk van KaroVa* ;
Het gaat niet om winstbejag, maar om idieele arbeid, Voor-
waarts met Karova naar de nieuwe wereld,

Het Karovaf-Goncern,
Welke ervaren, jurist (spoed)
wil Karova bijstaan in haar strijd,"

Aangenomen mag worden, dat uit het bovenstaande, vaak onzinnige
betoog, de betekenis vaut "Karova*' duidelijk is.

Samenvattend kan, met betrekking tot "De Doorbraak", 'Karova"
en de in dit rapport genoemde personen, worden gezegd:
rrWanneer niet-door derden daadwerkelijke leiding of grote in--
vloed gaat worden uitgeoefend, is er van enige gevaarlijke
activiteit geen sprake. "

Verz, aan Hf d, G. V. D,, 's-nage M.-2.



RIJKSPOLITIE GEWEST AMSTERDAM Castricum, 26 Mei 1948.
DISTRICT ALEMAAR
GROEP CASTRIGI3M.

x
N o. 18 C.V.D. Geheim Persoonlijk. s'rt*/';::';'.

Onderwerp: Strijdbare Democratische Jeugd., ,'n- r: ,:

Ter voldoeningyéan hetsg3est§lde in Uw schrijven dd.
5 April 1948, no. 32250 C.V.D. onderwerp als in margine,
voorzien van het onderschrift Van de Heer Districtscommandant
der Rijkspolitie te Alkmaar dd. 10 April 1948, no.97 C.V.D.
Geheim Persoonlijk, heb ik de eer Uhoogedelgestrenge hierbij
te berichten̂  <döt; er tiëHëéms-kérk-vop' 2'2 Mei "194© geen enkele
bijeenkomst is geweest iri-W zifi-'en-geest" Van-de "Strijdbare
Democratische Jeugd". .ri- \n er geen aanwijzingen waren, dat er op een an-

dere plaats een samenkomst gehouden zou worden, hebben wij,
te weten de Burgemeester van Heemskerk, ondergetekende en de

,.- Wachtmeester der Rijkspolitie 1e klasse, Eempers, ons om on-
'. geveer 20.15 uur begeven naar de Jeugdherberg "Assumburg".

De Burgemeester stelde ons aan de "vader" van de
Jeugdherberg voor als zijn gasten, met het verzoek het inte-
rieur van de herberg te mogen bezichtigen,;*.

De "vader" gaf op de binnenplaats van de Jeugdherberg
flkasteel Assumburg) leiding aan een 40-tal meisjes en jongens
in het volksdansen. Deze jongelui waren goed gekleed. Zeven
ervan wonen in"Heemskerk en komen wekelijks aldaar om volks-
dansen te leren. Omreden er in de afgelopen week geen gelegen
heid was geweest om te repeteren, waren ze uitgenodigd om Za-
terdagavond te komen.

Om vorenstaande reden gaf de "vader" ons de toestem-
ming om zonder hem het gebouw te bezichtigen.

Toen wij twee dagverblijven hadden bezichtigd, voegde
zich de "moeder" bij ons. Zij heeft ons twee grote recriatie-
zalen, de keuken, bijkeuken en de jongensslaapzaal laten zien

In de keuken noch bijkeuken bevond zich enige voorraad
geschilde aardappelen of schoongemaakte groente. Er was dus

f geen enkele aanwijzing, dat er Zondag 23 Mei 1948 veel mensen
v het middagmaal zouden gebruiken.

De Burgemeester stelde de "moeder" veel vragen om
daardoor zijn gasten een zo duidelijk mogelijke voorstelling
te geven van het jeugdherbergwezen en van het kasteel als
historisch monument.

Ook vertelde zij, dat op Zondag 23 Mei 1948 haar of
haar schoonouders 45 jaar waren getrouwd. Deze woonden in
Friesland en daarheen wilde zij Zondagmorgen vertrekken.

Mocht er misschien nog gedacht worden aan een truc op
illegaal terrein, dan kan toch wel met zekerheid worden ge-
zegd, dat niemand enige argwaan in ons bezoek heeft gehad.

De Opperwachtmeester,
Groeps-Commandant,

H.van Laar.

,AN: de Heer Hoofd C.V.D. te * s - G E A Y E H H A G E
d/t van de Officier der Rijkspolitie 1e klasse,
Distriets-Commandant t e H E I L O O .
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Gezien»

Rijkspolitie District Alkmaar
Commandaat. , j .

Heiloo, 29 Mei 1948.
Be Officier van Rijkspolitie Ie KL
Mr. J.P. v. d. Steor.

te Amsterdam.
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, RIJKSPOLITIE GEWEST AMSTERDAM
DISTRICT AMSTERDAM C

x GEROEP BLARICUM.

Ho. 7/1948 G E H E I M .

Blaricum,1O Hei

_| Ie,

2e,

Ie.

:| 2e'

Aan de Heej?
Majoor Districts
commandant der
Rijkspolitie

te
Amsterdam.

Ter voldoening aan Uw onderschrift
dd.13 April 1948 Ho.94 GEHEIM.Persoonlijk;theb ik de eer Ilfel-
edelgestrenge beleefd het navolgende te rapporterent

Op 8 en 9 Mei 1948 werd te Kortenhoef
een weekeind gehouden door de Speeltuinvereniging s "Hoofd-
dorpkwartier" en de U»J*N. (Nederlandse «Jeugdbond voor Natuur-
studie"beiden uit Amsterdam.

In de jeugdherberg de "Karekief'te
Kortenhoef werd overnacht*

Genoemde Speeltuinvereniging was ver-
tegenwoordigd door f

Jacob Seger-s
van beroep m.agazijnmeester,,geboren ? November 1896(geboorte-
plaats onbekend)wonende te Amsterdam, Sassenheimstraat i*o*66.

Mëlly 'van Heusden
van beroep kantoorbediende,geboren 20 Mei 192O(geboorteplacit£
onbekend(wonende' te Amsterdam', David Blesstraat Ko.l II hoog.

Genoemde J.&eger en M.v.Heusêèa traden
respectievelijk op als leider en leidster van 11 jongens en
8 meisjes, leef tijd variërende tussen 14 en 18 jaar.^amen,
adressen enz.van deze 19 personen onbekend.

Bovengenoemde "Nederlandse t^eugdbond voor
Matuurstudie"was vertegenwoordigd doori

r ' ' ' Wim van Priel
student,geboren 23 April 1928Tgeböbrteplaats onbekend) wonende
te Amsterdam,Paramaribostraat Mo.139»

Melly van Hoften.
zqnder beroep,geboren 31 Mei 1926(geboorteplaats onbekend)
wonende te &rasterdam,tTacob van Lennepkade No.12.

W. v. Drie l en W. van ̂ ften voornoemd, tra-
den respectievelijk op als leider en leidster van 12 jongens
en 6 me is j es, leef tij d variërende tussen 10 en 21 jaar.

In totaal werd aldus door 41 personen
aan bovengemeld weekeind deelgenomen.
' ' . De deelnemers kwamen in de loop van kiater

dag middag en avond van 8 Mei 1948 te Kortenhoef aan.
Sr is niet gebleken dat voornoemde 41 per

sonen aan een gemeenschappelijke broodmaaltijd in de Jeugd-
herberg voornoemd hebben deelgenomen.

ITadat de deelnemers aan het weekeind hun
bagage enz.in de Jeugdherberg hadden gebracht,vertrokken zij
in kleine clubjes naar het dorp Kortenhoef en gingen ook wel
de polder in.Ook werd geen discussie in meergenoemde jeugd-
herberg gehouden met als onderwerpïeconomie,sexuologie,psyche
logiejphilosofie,dienstweigering,jeugdbeweging enz.

Zover is nagegaan kunnen v/orden,werden, gggn
discussies (gemeenschappelijk) in de jeugdherberg gehouden.

Tussen 21 en #2. uur Zaterdagavond 8 Mei
1948 kwamen alle 41 deelnemers in de «Jeugdherberg terug van
hun wandeling enz.C&a 22.15 uur dien avond bleken allen zich
te ruste te hebben begeven.

üp Zondag 9 Mei 1948 zijn allen, ver de e ld
over kleine clubjes,te voet en per boot de polder Kortenhoef
ingegaan.Of zij elkaar aldaar gezamenlijk hebben ontmoet en
besprekingen(discussies)hebben gehouden,is niet gebleken.

Waarschijnlijk is dit niet.Omstreeks 17.00
uur dien avond hadden allen Kortenhoef verlaten.



Dat voormeld weekeind werd georganiseerd dooi* '
"Strijdbare Democratische Jeugd" is niet gebleken* -•-•&#*****:

Zoals gezegd,werd niet gecotnstateerd dat" er spre-
kers op traden, terwijl er geen Taroclmrês: ..ol" pamfletten werden
verspreid. . ,_ : , .

Waarvan naar waarheid -is. opgemaakt alt rappor t, ge - (
sloten en getekend te Blarieum op 1O Mei 1948.

. t iJe Opperwachtmeester
'.r' . ~ .'. Groepsccmaaand'ant,

Gewest' Amsterdam a:er fiijkspoiï'tie.
Commandant "T)i;st r Ic;t"4mist e rdam.

13-êKeTöi.

i- e il ̂ ih-:;tWe©_yö;ua, tl p:,ör ge zonden aan het Hoofd
^: Ö-entrale "Vélligh-eldsdienst te .'s-Graven-

hagé,. zulks, in antwoord op diens schrijven vam.
lr;^]pril i94'8, lo.SEEöO, betreffende Strijdbare
Deia00r:St-ische Jeugd. Het geheel "heeft m. i. meer

e e
imsterlaffl," 11 -Hei 1948,
De Dirigerend Officier van

'3e klasse ,
s*-<ü"o QHüandant .

' *

'E,A. van Steènis.



COMMISSARIAAT VAN POLITIE
EDE

telefoon 8342-K 8380

N o . U611/GA G E H E I M .

Uw schrijven dd. 5U|_*if8 No.32250*"'
Bijl, 1*
Typ : v.d.Br.
Betr: Strijdbare Democratische Jeugd*

EDE, 7 Mei
r
Volgno.

Verzoek», bij d*

datum aan t« halen*

iy»™, Nu.

J__OMAn948 J

C
Naar aanleiding van uw

bovenaangehaald schrijven, heb ik de
eer UHoogEdelGe strenge hierbij het
rapport No.V7/tJ+8 mijner administratie
te doen toekomen, naar de inhoud waar-
van ik U moge verwijzen.

Commissaris van Politie,

Aan de Heer Hoofd van de Centrale Veiligheidsdienst
Javastraat 68
*s-G R A V E N H A G E.



GEMEENTE POLITIE
EDE.

'No. ij/? / 'J+8.

GEHEIM.

Bericht op schrijven d«d. 5 April
1914.8, No. 52250, van de Heer Hoofd
van da C.V.D., Java straat 68 te
f s~Gravenhage.
Onderwerp;"Strijdbare Democratische
Jeugd. n

R A P P O R T .

Kaar aanleiding van bovenvermeld schrijven heeft on-
dergetekende de eer UEdelGestrenge het navolgende te rap-
porteren:

"Volgens opgave in bovenvermeld schrijven zou de
"Strijdbare Democratische Jeugd" het pion hebben opgevat om
op 2lj. - 25 April j.l. te Luntoron een weekeind te organise-
ren. DO Zaterdagavond zou-worden "besteed W&T het 'behande-
len van onderwerpen op h«t gebied van economie, sexuologie,
psychologie, philosofie, dienstweigering, jeugdbeweging
enz. Overnacht zou worden ia jeugdherbergen en kamphuizen, .
terwijl Zondags onder deskundige leiding wandeltochten zou-
den worden ondernomen.

Rapporteur, heeft op Zaterdag 2ij- April 19k8 alle
daarvoor enigszins in aanmerking komende gèlag<mhé.d®n om te
overnachten bezocht, of jiavraag gs daan, doch hot is nl©t ge-
bleken, dat door bovenvermeld® S.D.J. in deze gemeente een
weekeind ward gehouden. Ook op Zondag 25-April j.l. is ni@t
gebleken, dat wandeltochten hebben pl&ats gehad."

Waarvan door mij op afgelegde ambtseed is opge-
maakt en getekend dit rapport.

Ede, ij. Mei IfaQ. ' -
D© Brigadier-rechercheur van Politie,

Aan de Heer: Commissaris van Politie,
te E D E .

Gezien: De Commissaris van Politie,



v
.No. 4923

I.D. AMERSFOORT

l Vc^f
21 April 1948. ^BUREAU B T

24 APR19-

Onderwerp: Antwoord op schrijven d.d. 5-4-48, no. 32250, om inTichtiii'gen
betreffende "weekend" Strijdbare Democratische Jeugd.

In samenwerking met Soest en Leusden is dezerzijds een onderzoek in-
gesteld betreffende een op 10 - 11 April 1948 te Amersfoort tqhouden .
"weekend" van de Strijdbare Democratische- Jeugd. Dit onderzoek heeft
geen gunstig resultaat gehad, terwijl ook de verschillende, plaatselijke'
couranten hierover geen berichten hebben gegeven.

In eventueel volgende, dergelijke gevallen wordt beleefd verzocht,
indien enigszins mogelijk, meerdere bijzonderheden op te geven, b,v.
naam van de courant, waarin een daarop betrekking hebbend bericht werd
gelezen, naam van de partij, waarvan de betrokken v.ernniging een onder-
deel uitmaakt enz.



V
B.'.:. 32250.

Strijdbare Democratische Jeugd

v Hiermede heb ik de eer 'U te berichten, dat de "Strijd-
bare Democratische Jeugd" het plan heeft opgevat op 19 - 20
Juni te Buniiik een weekeind te organiseren, waarop onder-
werpen zuilen v/orden behandeld op het gebied van economie,
sexuologie, psychologie, philosofie, dienstweigering, jeugd-
beweging

Het weekeind begint Zaterdagsavonds te half 7 met een
broodmaaltijd. Om half 8 begint de inleiding» daarna discus-
sie tot half 11. Overnacht zal worden in j eugdher bergen en
kamphuizen» Zondags worden onder deskundige leiding wandel-
tochten ondernomen.

Ik moge U verzoeken mij omtrent het bovengenoemde
weekeind wel zp volledig mogelijk te willen doen inlichten,
waarbij ik het op prijs zal stellen te vernemen hoe groot
het aantal deelnemers was, welke afdelingen waren vertegen-
woordigd, welke personen met de leiding waren belast en wie
als sprekers optraden. Indien brochures of pamfletten mochten
worden verspreid , zal ik daarvan gaarne een exemplaar ont-
vangen.

HET HOOFD VAN m CENTRALE
7EIIIGHEID6DIENST

' Namens deze:

J.Ö.Crabbendam.

/

Aan de Heer Districtscommandant
der Rijkspolitie,
te
U T R E C H T .
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Strijdbare Demooratische• Jeugd

Hiermede heb ik d© eer U te berichten, dat de "Strijd-
bare Democratische Jeugd"^ aet plan heeft opgevat op SB - S3
Mei te Heemskerk een weekeind te organiseren, waarop onder-
werpen zullen worden behandeld op het gebied van economie,
seruologifc, psychologie» philosofie^ dienstweigering, jeugd-
beweging enz.»

Het weekeind begint Zaterdags avonds te. half 7 met een
broodmaaltijd* Om half B begint d© inleiding, daarna discus-
sie tot half 11. Overnacht zal worden in jeugdherbergen en
kamphuizen* Zondags worden onder deskundige leiding wandel-
tochten ondernomen.

Ik mog© U verzoeken mij omtrent het bovengenoemde
weekeind wel zo volledig mogelijk te willen doen inlichten,
waarbij ik het op prijs zal stellen te vernemen hoe groot
het aantal deelnemers was, welke afdelingen waren vertegen-
woordigd, welke personen met de leiding waren belast en wie
als sprekers optraden. Indien brèchures of pamfletten mochten
worden verspreid, zal ik daarvan gaarne een exemplaar ont-
vangen.

HE? HOOFD VAN DE CENTRALE
VEILIGHEIDSDIENST

* ,', Namens deze:

J »G »Crabbendam•

Aan de Heer Districtscommandant
der Rijkspolitie, /
te -'-• I ƒ
A L K M A A R .
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sxrx
G E H E I M .
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Strijdbare Democratische Jeugd.

Hieriaede heb ik de eer U te berichten.^dat de "Strijd*
bare Democratische Jeugd" het plan heeft opgevat op 24 - 25
April te Hinteren een weekeind te organiseren, waarop onder-
werpen zullen worden behandeld op het gebied van economie»
sexuologie, psychologie» philosofie, dienstweigering, jeugd-
beweging enz*

Het weekeind begint Zaterdagsavonds te half 7 met een
broodmaalti jd* Oia half 8 begint de inleiding, daarna discus-
sie tot half 11* Overnacht zal worden in jeugdherbergen ea
kamphuizen. Zondags worden onder deskundige leiding wandel-
tochten ondernomen.

Ik moge U verzoeken mij omtrent het bovengenoemde
weekeind wel zó volledig mogelijk te willen doen inlichten,
waarbij ik het op prijs zal stellen te vernemen hoe groot
het aantal deelnemers was, welke afdelingen waren vertegen-
Y/oordigd, welke personen met de leiding waren belast en wie.
als sprekers optraden. Indien brochures of pamfletten mochten
worden verspreid, zal ik daarvan gaarne een exemplaar ont-
vangen .

HET HOOFD VAN DE CEOTRAIE
VEILIGHEIDSDIENST

J.. Namens deze:

J .G *Cr abb endam.

Aan de Heer Commissaris
van Politie,
te
E'D S.
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Hiermede ?ioge ik II mijn schrijven Ho. 32850
d,d, 5 April 1948 in herinnering brengen, waarbij ik
TT verzocht raij te willen doen Inlichten omtrent
het weekeind georganiseerd door de "Strijdbare
Democratisch© tTeugd" gehouden op 5 - 6 Juni te
Loosduinen.

Ket spoedige beantwoording zult TT ;:aij
zeer verplichten.

HET HOOFD v^r DS C^TTR
V'sIllGRKIB;jDTSKST

, , namens de2e:

.7.0. Grabbelden.

de TIeer Hoofdcommissaris
van Politie
te
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Strijdbare Denoor «itische Jeugd »0 <'•'*"' 1-- •'
J' d»'» .

Hiermede l̂ et) ik de eer U te berichten, dat de "Strijd-
bare Demoöratische Jeugd" het plan heeft opgevat op 5 - 6
Juni te Loosduinen een weekeind te organiseren, waarop onder-
werpen. zulle a worden behandeld op het gebied van economie,
sexuologie» psychologie, philosofie, dienstweigering, jeugd-
beweging ens,

Het weekeind begint Zaterdags avonds te half 7 met een
broodmaaltijd. Om half 8 begint de inleiding, daarna discus-
sie tot half 11. Overnacht zal worden in jeugdherbergen en
kamphuisen. Zondags worden ouder deskundige leiding wandel-
tochten ondernomen.

Ik moge U verdoeken mij ontrent het bovengenoemde
weekeind wei ao volledig mogelijk te willen doen inlichten,
waarbij ik het op prijs aal stellen te vernemen hoe groot
het aantal deelnemers was, welke afdelingen waren vertegen- ,
woord igd, welke personen met de leiding waren belast en wie
als sprekers optraden. Indien brochures of pamfletten mochten
worden verspreid, zal ik daarvan gaarne een exemplaar ont-
vangen.

HET HOOFD V/JJ DE
VEILIGHEIDSDIENST
Kamen's deze:

J .G . Gr abbe nd am.

Aan de Heer Hoofdcommissaris
TJftn "Pnl 11. •? fi .
.
van Politie,
te
's-G R A V E H H A G E.
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G E H E I M .

Strijdbare Democratische Jeugd,

f

Hi.erri.ede heb ik de eer U te berichten, dat de «strijd
bare Democratische Jeugd" het plan heeft opgevat op 8 - 9
Mei te Kortenhoef een weekeind te organiseren, waarop onder
werpen zullen worden behandeld op het gebied van economie,
sexuologie, psychologie, philosofie, dienstweigering, jeugd
beweging enz.

Het weekeind begint 2iaterdaesavojads te half 7 met een
broodmaaltijd. OEI half 8 begint de inleiding, daarna discus
sie tot half 11. Overnacht zal worden in j eugdher bergen en
kamphuizen. Zondags worden onder deskundige leiding wandel-
tochten ondernomen.

Ik Biô e U verzoeken mij omtrent het bovengenoemde
weekeind wel zo volledig mogelijk te willeJa doen inlichten,
waarbij ik het op prijs zal stellen te vernemen hoe groot
het aantal deelnemers was , .welk© afdelingen waren vertegen-
woordigd t. welke personen met de leiding waren belast en v/i©
als sprekers optraden. Indien brochures of pamfletten mochten
worden verspreid, aal ik daarvan gaarne een exemplaar ont-
vangen .

HET HOOFD VAN DE CENTE/JS
. VEILIGHEIDSDIENST
/-, Namens deze:

J *G. Cr abbend am *

Aan de Heer Districtscommandant
der Rijkspolitie,
te
A M S T E R D A M .
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frfj ̂Strijdbare Democratische Jeugd*

Hieraeüe heb ik de eer U te "berichten, dat de «'Strijd-
bare Democratische Jeugd" het plan heeft opgevat op 10-11
April te Amersfoort een weekeind te organiseren, waarop on-
derwerpen, sullen worden behandeld op het gebied van economie,
sezuologie, psychologie, philosofie, dienstweigering, jeugd-
beweging enz»

Het weekeind begint 2,aterdagsavonds te half 7 met een
broodmaaltijd. Om half 8 begint de inleiding, daarna discus-
sie tot half 11. Overnacht zal worden in jeugdherbergen en
kamphuizen» zondags worden onder deskundige leiding wandel-
tochten ondernomen.

Ik moge 'U v.erzoeken mij omtrent het bovengenoemde
weekeind wel zo volledig mogelijk te willen doen inlichten,
waarbij* ik' het op prijs zal stellen te vernemen hoe groot
het aantal deslneraers was, welke afdelingen waren vertegen-
woordigd, welke personen met de leiding waren belast en wie
als sprekers optraden. Indien brochures of parafletten mochten
worden verspreid, zal ik daarvan gaarne een exemplaar ont-
vangen .

HST HOOFD YAK DE CENTRALE
VEIHGHEID8DI3SKST
Namens deze:

J.G.Crabbendaci.

Aan de Heer Commissaris
van Politie,
te
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M A A N D B L A D . D E D O O R B R A A K
Scholingsblad van de S,D.J,

Redactie en Administratie : v«Hogendorpstraat 163 Amsterda.

GEMEENSC HAPS BE LANG GAAT VOOR PARTIJBELANG

Amsterdam, 20 Maart 19^8
Bulletin nummer 3

Beste Vrienden,
Hierbij nodigen wij U uit om deel te nemen

aan ons Lente-Programma, waarvoor wij de volgende v/eekein-
den organiseren :

10 - 11 April Ameggli.flpct ; 2^f - 25 April Luntejrgn
8 - 9 Mei Kjor_tej^hoef ; 22 - 23 Mei See'msTcerTc
5 - 6 Juni 19 - 20 Juni

en waar behandeld zullen worden onderwerpen op gebied van
economie,, sexuologIe, psychologie, philosofie, paedagogie,
of bio'iogie'i kunstgeschiedenis^, dienstweigering V natttHr, e^
mens, jeugdbeweging,, enz» •>:• :•:..• , .

Inschrijving ; wie aan deze weekeinds wil deelnemen, moet
uiterlijk 2 weken voor het weekeind aanmel-
den, met storting van ^-0 et als kosten-bij-
drage per weekeind,

Nadere j^egevens der weekeinden ontvangt ieder, die aanmeldt
en de bijdrage(n) stort. Wie niet aanmeldt, ontvangt goen
bericht van evt. wijzigingen.

De weekeinden worden Zaterdagsavonds om half 7 "iet een ge-
meenschappelijke broodmaaltijd aangevangen» Ieder brengt
zijn eigen brood,enz» mee. Om half 8 begint de inleiding
tot half 10 (met kleine pauze). Dan volgt discussie,etc»
tot half 11, Overnachting vindt plaats in jeugdherbergen
en kamphuizen. De Zondag wordt hoofdzakelijk besteed voor
zwerftochten door de schone natuur met evt, gedachtenwis-
seling. Deskundige leiding is afreeds aanwezig,

Oprichting ke_rjagj'pepenL der SDJ. Naast onze 100 inge_a&tog-
verijjjeest verwant en, moeten thans overal in het land kern-
groepen' gesticnü worden. Wie zich daarmee wil belasten,
moet het doel en streven der SDJ (zie DB *f) onderschrijven.

l in de strijd tegen oorlog, reactie en dictatuur
l in de strijd voor vrijheid, welvaart en vrede J



Inleiders; momenteel .hebben we een 10-tal inleiders tot onze beschikking,
Wie «zich alsnog daaj? voor hgrs<j-hikbaar ^ü stellen ( onbevangen
en critisch'de-nkt c'-; ^^.-''"cf^éeio. partij-politiek standpunt staat)
is welkom.., .Bij aanmelding svp voorwaarden vermelden.

StPijdf-onds do jDoorDraak; ieder die iets voor onze acties beschilfcaar kan
stellen, 'om daarmede de f 150<- eereschuld te voldoen die we aan
onze drukkerij (Karova) fcebberi, wordt vriendelijk verzocht daar
aan mede te werken.

,- oOo r-

Wij treden aan, het is voer nieuwe tijden
Wij breken baan, omdat wij samen strijden
Wij zijn verheugd om saam! ons.lot te dragen
Wij gaan vooruit, omdat wij samen schragen.

Stencildruk Karova
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In O et ober 1947 verscheen Ho. l van da eerste Jaargang
van "De Doorbraak", orgaan Ten. de strijdbare democratische
Jeugd.

"Da Doorbraak" is het resultaat van aan geroerde actie
om de anti-militairistisohe en da vooruitstrevende democra-
tische Jeugd te combineren om tot aan sterke strijdbare
Jeugdeenheïd te komen.

Bet orgaan "Da Toorts" der links-katholieke jongeren-
formatie "De Toertsgroep** én het orgaan "Arbeidersjeugd" zijn
verenigd in "Bi Doorbraak*.

"De Doorbraak" vermeldt als administratie en drukkerij
"Karova". van Hogendorpstraat 163, Amsterdam (W)*

Bedaotie: Herman de Hartog en Marius van der Boa.
Taste medewerkers: Sudi Brookman, Bep van 't Hof, Hiela

August in, Leo Pater, Trans Stevens, Hugo van Os, Herman Snties,
Henk Hijaan.

Ik moge U verzoeken mij 20 uitvoerig mogelijk te villen
doen inlichten omtrent de drukkerij "Karova" en - indien
mogelijk - omtrent de politieke oriëntering en activiteit
van da leden van de redactie en de vaste medewerkers van
"De Doorbraak".

HST HOOFD VAK DE
CENTRALE VEtLIGHEID3DIEN3T,
namens deze:

De Heer Hoofdcommissaris
van Politie
te AMSTERDAM.

J.G.CRABBENMM.


