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AAN DE LEDEN.
In opdracht van de Algemene Vergadering, gehouden te Zwolle
Augustus 1921, is het de Jubileum-Kommissie een genoegen, jullie
dit boek aan te bieden.
Het geeft een overzicht van onze geschiedenis, van ons werken,
van onze teleurstellingen, van onze glorie-punten en ons volhouden.
Waar dit boek meer waarde heeft dan onze gewone uitgaven en
de eerste plaats moet bezetten in onze boekenkasten, hebben wii
gemeend, spesiale zorg te moeten besteden aan de afwerking en
geloven wij, zoals het boek tans wordt aangeboden, een mooi stuk
werk of te leveren.
Moge 't zo zijn, dat voor alien dit boek een ongekende waarde
zal blijken, dat we steeds bij 't lezen van de historie zowel als
van de andere bijdragen, ons gelukkig zullen voelen lid te zijn
geweest, of nog te zijn van een jeugdbeweging, die tot grootse
dingen in staat was. Dat we kracht mogen putten uit dit werk
voor tans en het later een richtsnoer zal zijn voor ons werken
in de grote-mensen-beweging.
En jullie, die nu na dit 10-jarig tijdperk de arbeid voortzet, zorgt,
dat onze Bond in prestatie niet achteruit gaat.
Dat dit boek moge bijdragen tot de vestiging van een nieuwe,
betere Maatschappij.
Dan is ons werk rijkelik beloond.
De Jubileum-Kommissie :
AAD PRAKKE.
BARTEL LAGEMAN.
HENK WITTE.
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TIEN JAAR BONDSLEVEN.
HET is ondoenlik, een overzicht te geven van alle gebeurtenissen,
welke in de afgelopen 10 jaar zich afspeelden in en om de
J.G.O.B.-wereld. Velen zal dit misschien teleurstellen, doch verschillende redenen nopen mij, mij uitsluitend te bepalen tot grote
gebeurtenissen. Ruimte, tijd en onvoldoende gegevens zijn de
oorzaken. Worden hier toch volgens veler mening „kleinigheden"
behandeld en misschien ontleed, het is dan nodig tot beter begrijpen van de komende, grotere gebeurtenissen.
Over de jaren 1912-1917 zal ik bovendien zeer kort zijn. Hiervan
is een schitterend overzicht te vinden in ons 5-jarig gedenkboek,
en 't is m.i. onnodig, dezelfde historie nog eens (misschien in
wat andere bewoordingen dan Gerrit Zwertbroek dat deed) tot
in die kleine biezonderheden op papier te zetten. Veel, wat er
misschien in zou vermeld dienen te worden volgens de lezers, zal
zoek zijn, maar die gebeurlikheden zullen dan toch hun invloed
op de lijn van de Bond nooit hebben gehad.
Het was in de eerste jaren gemakkelik zich op de hoogte te stellen
van de wording van de Bond. Waardoor ? Doordat, zoals vanzelf
spreekt, de registers niet zo omvangrijk waren, de verschenen
nummers van „Jonge Strijd" gauw doorgelezen konden worden en
ook doordat velen van de toenmalige leden of oprichters of in
ieder geval vanaf de oprichting lid waren. Het was voor hen
gemakkelik te vertellen van de oprichting van J.G.O.B. en zijn
eerste werkjaren, doordat dit een grote gebeurtenis was, een
gebeuren, dat dikwels een geheel andere bestemming aan het
leven gaf. Doch het was niet alleen gemakkelik, maar ook heerlik
te molten vertellen. Nooit was men uitgepraat, de herinneringen
waren zovele, alles wat in J.G.O.B. werd beleefd, maakte zo'n
diepe indruk op je, dat je er steeds vol van was en het moest
uitspreken, niet alleen tegen kameraden in de Bond, maar ook
daarbuiten. Dat was toen dikwels de grootste en beste propaganda. •
9

Wat bier volgt is een stuk geschiedenis van geweldig, gestaag werken,
van een ontzettend willen van nu al ontelbare jongens en meisjes, die
als hun menselike plicht voelden de strijd aan te binden tegen het
sleurleven van de jeugd en de doffe onverschilligheid, dikwels ook
gelatenheid door geestelike armoe, 't een als gevolg van 't ander.
Dit boek zal vertellen van de cynische tegenwerking van de
ouderen, die steeds maar aanhield, in de eerste jaren, omdat men
er van overtuigd was, dat onze J.G.O.B. nooit zou kunnen blijven
bestaan, later, toen de Bond die overtuiging door zijn blijven bestaan,
door zijn groei en ontwikkeling logenstrafte, omdat we nu eenmaal
een zelfstandige organisatie waren, omdat we niet beliefden te volgen
de voetsporen van onze oudere medestrijders.
Als een gelukkig feit mag echter nit gekonstateerd worden, dat
die tegenwerking grotendeels heeft opgehouden te bestaan. Bij
velen is er nu een zeker berusten in het onafwendbare (bedoeld is
het blijven bestaan van de Bond), bij andere, eerliker mensen en
organisaties is nu simpatie en medeleven in onze moeilikheden
en in onze blijdschap. Doch trots al die tegenwerking, openlik
en eerlik, langs omwegen en achter de schermen, trots simpatie,
meeleven van ouderen, J.G.O.B. bleef, en bleef zichzelf. En door
ons willen, door ons uithoudingsvermogen, door onze kracht, die
kwam door onze kameraadschap, bleven wij de altijd frisse beweging, die elk jaar opnieuw de „ouderen” afleverde, die dan toegerust waren, die langzaam, maar in ieder geval zeker hun plaats
konden innemen in de grotere groepen van mensen die eenzelfde
uiterste doel hadden als J.G.O.B. (al zijn dan de wegen en middelen
zeer uiteenlopend), de schepping van een nieuwe Maatschappij,
eerlik en daardoor gelukkig !
Zo staan we dan nu, na 10 jaren van werken en ploeteren, van
inzinking en opleving, maar toch altijd van doorzetten, zo staan
we dan nu en herdenken ons 2de lustrum. Met trots kunnen wij
dat doen, met het heilig we gen, veel moois en goeds gebracht te
hebben in de harten en het Leven van vele jonge mensen. Een
nieuw tijdperk ontrolt zich voor onze ogen. En mogen wij als een
voorbeeld, hoe die tijden zullen zijn, denken aan de toekomst alleen
maar van Europa, zoals die zich nu last aanzien, weer dan kameraden, dat de strijd geweldig zal zijn. Weet dan dat er groter
verschrikkingen komen, dan geweest zijn in de jaren 1914-1918.
Geweldig zullen de komende tijden zijn. De aarde kraakt en
overal, waar wij onze voeten neerzetten, werken de vulkaniese
10

machten. Een klein iets is er maar nodig, de wereld weer in
vuur en vlam te zetten en het dan meestal jonge bloed weer te
doen stromen. Alle menselike energie, alle scheppingskracht zal
dan weer gericht zijn alleen en uitsluitend op de vernieling van
mens en Maatschappij. Aan ons de taak in en door J.G.O.B. de
wereld te tonen, dat de sataniese machten zullen verdwijnen en
plaats moeten ruimen voor de beginselen van Vrede en Broederschap. Inderdaad groots en geweldig is onze taak en aan de verre
horizont zien wij nu niet, zoals Gerrit het kon schrijven : „het
ochtendgloren van de nieuwe werelddag - , maar zien wij de
saamgepakte, donkere wolken, die hun wee zullen uitstorten over
de mens, omdat die het verdiende ! Maar daarachter en dat is
ons weten, en ons weten is voor ons voldoende, daarachter gloeit het,
daar is het purper licht, dat nog moet sterker worden, nog moet
ontwikkelen in kracht en kleur. En nadat de stormen zullen zijn
bedaard, nadat de mens door de grote kamp moe en mat zal zijn,
hunkerend naar nieuw Leven, dan zal 't aan de gezichtseinder breken,
dan zal het morgenrood van de nieuwe werelddag daar zijn, dan
zal het Licht worden in ons en om ons, dan het zal uitbreken over
de wereld en nieuw Leven zal komen, nieuwe tijden zullen komen.
Stralend zal de dag zijn die daarop volgt. En het zal goed zijn I
In die levenstormen, die zullen komen, zal J.G.O.B. zijn de kleine
plant, die trots alle aanvallen van voor of achter, van beneden
of boven, blifft, zich ontwikkelt, terwij1 de bloemknop zich vormt,
die dan openborst door de stuwkracht van zijn machtig levensap.
Wij willen zijn, het strijdende leger van Het Licht dat komen gaat.
Welaan dan kameraden ! Voorwaarts !
••

„De bondsgeschiedenis begint niet bij de datum van oprichting :
26 Desember 1912, maar enige maanden eerder. Het eerste
groene puntje van het J.G.O.B.-plantje zag het eerste licht eigenlik
op het Kongres van de Nederlandse Vereniging tot Afschaffing
van Alkoholhoudende Dranken, gewijd aan de jeugdorganisatie,
in de zomer van dat jaar, na door verschillende ouderen en
jongeren reeds ijverig te zijn besproeid en gevoed.
Op dat kongres, waar door verschillende sprekers het belang van
een geheel-onthouders-organisatie voor de jeugd werd bepleit en
door een der sprekers uiterst smalend werd gesproken over „jeugdverenigingetjes'', waarvan de „sekretarisjes- en „penningmeestertjes 11

met hun „notulenboekjes - onder de „armpjes" naar hun „vergaderingetjes" (zouden) gaan, waar, vermoedelik op grond van de
nog geheel ontbrekende ervaring ten opzichte van zelfstandige,
algemene jeugdorganisatie hierover zeer kleinerend werd gesproken,
op dat kongres, dat gehouden werd, nadat reeds een jaar tevoren
(1911 !) was besloten het „vraagstuk der jeugdorganisatie" te gaan
„bestuderen -, op dat kongres zaten op de galerij de leden van
de „Jongelieden Propagandaclub voor Geheel-Onthouding" (later
omgedoopt in „Jongelieden Geheel-Onthouders Vereeniging") en zij
luisterden naar het referaat van de Heer F. U. Schmidt, naar de
speechen van Berry IJzerdraad, Prof. van Rees en anderen, naar
de woorden waarmee de „bezadigde" ouderen elkaar probeerden
af te maken, naar de ontbrekende redevoering van de vertegenwoordigers van de paladijn der zelfstandige jeugdorganisatie :
K. G. O. B., en zij luisterden en vroegen zich af, of op deze
wijze wel veel van de organisatie der jeugd zou terechtkomen.
En ze voelden zich prettig in hun nog kleine, zelfstandige klubje
van jonge mensen, dat toch reeds groeide als kool, en ze begonnen
er over te denken, of ze maar niet beter zëlf de handen aan de
ploeg zouden slaan, want, nietwaar, dit had K.G.O.B. toch 66k
gedaan, en wat een heerlike, frisse, prettige, „fijne", zelfstandige
jeugdorganisatie was dit toch !
Omstreeks die tijd verscheen ook de degelike brochure „ tlitbreidingsplannen van den K.G.O.B.", waarin het voor en tegen
werd bepleit van de openstelling van de K.G.O.B. voor alle jonge
mensen, ongeacht hun beroep. En door dezelfde leden van de
J.P.C. werd uitgezien naar het kongres van de K.G.O.B. van dat
jaar te Zwolle met de grootste belangstelling, omdat daar zou
worden besloten, of ook zij zouden kunnen gaan deel uitmaken
van de „Uitgebreide- K.G.O.B.
Deze uitbreiding vond niet plaats.
Welke de invloeden geweest zijn, die het eerst zo grote entoesiasme
van de K.G.O.B.-ers voor de uitbreiding van hun bond zo spoedig
weer hebben gedoofd, is bier niet de plaats na te sporen. Een
felt is, dat, om redenen ontleend aan de innerlike toestanden van
de K.G.O.B., de uitbreiding werd verworpen. En een tweede felt
blijft, — en nu, zoveel jaren later op het toen gebeurde terug
ziende, springt dit nog zoveel duideliker in het oog, — dat door
dit besluit toen reeds de K.G.O.B. afstand deed van de leidende
rol, welke hij tot dan toe speelde in de jeugdbeweging, dat toen
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de K.G.O.B. zich heeft afgewend van het grote braakliggende
terrein, dat door nog geen enkele jeugdorganisatie werd ontgonnen,
dat Coen de K.G.O.B. zeer veel jonge mensen, die meenden vee
van hem te molten verwachten, in zich heeft teleurgesteld, en dat
enkele maanden later de pas opgerichte J.G.O.B. zijn grote taak,
waartoe hij was geroepen, en die hij niet wenste te vervullen : de
organisatie van de gehele jeugd op geheel-onthouders-grondslag,
heeft overgenomen.
Jan Mourits, toenmaals voorzitter van de A.J.G.O.V. „V.O.G. - 1),
een klubje jongeren in Den Haag, ongeveer gelijk aan dat te
Haarlem, had, met Jo Joele, onze vroeg gestorven bondsmakker,
dit kongres bijgewoond. En hij meende de tijd gekomen, een
landelike vereniging van jonge Geheelonthouders te stichten, welke
zelfstandig zou staan. V.O.G. besloot het te proberen en stelde
zich in verbinding met „Jong Leven" te Hoorn en „Jong Leven"
to Amsterdam; de eerste een nogal lang bestaande, flinke vereniging,
de laatste een stekje ervan, pas in Amsterdam geplant. Ook de
J.G.O.V. te Haarlem was bereid mede te werken.
En zo gebeurde het, dat op een Zaterdagavend in November
van het jaar 1912 Gerrit Zwertbroek de geneugten van een
uitvoering van een geheel-onthouders-toneel-vereniging in het
Brongebouw te Haarlem vaarwel zeide en zich met gezwinde
pas naar het station spoedde, om daar de afgevaardigden van
het Haagse V.O.G. te gaan of halen, en vol vrees en beven daar
wachtte, omdat we elkaar natuurlik totaal vreemd waren. Maar
zoals het altijd schijnt te gaan, wanneer vreemde J.G.O.B.-ers
elkaar opwachten, we kenden elkaar dadelik. Een lang, slungelig
individu, gevolgd door een gewoon dik dito (Jo Joele) liep regelrecht op me toe, bleef vlak voor me staan, boog zijn lichaam
enigszins schuinsrechts naar voren, greep mijn hand en zei: „Bonn
jour, ik ben Jan Mourits".
Uit deze handdruk werd J.G.O.B. geboren.- 2)
De dag daarop werd de eerste vergadering gehouden van de
„Kommissie tot voorbereiding van de oprichting van een Landelike

1) Algemeene Jongelieden Geheel-Onthouders Vereeniging „Vriendschap, Ontwikkeling en Genoegen."
2) Om de originaliteit van de geboorte van J.G.O.B. te behouden, nam ik woordelik
over, wat Gerrit Zwertbroek schreef in zijn 5-jarig overzicht. 1k gebruik dit overzicht verder wel, maar alleen als leidraad.
13

Jongelieden-Geheel-Onthouders-Organisatie " , bestaande uit de afgevaardigden van de reeds genoemde vier organisaties.
Er werd zwaar geboomd met als resultaat grote plannen voor
de toekomst en de verschijning van „Ons Blad", waarin zou
worden opgenomen het ontwerp Reglement voor de nieuwe
organisatie en de regeling voor de oprichting op 2de Kerstdag 1912.
Na de verschijning van „Ons Blad" kwamen de pennen los in
de geheel-onthouders-bladen. We zullen hierover niets verder
zeggen, in no. 1 van „Jonge Strijd", waarvan ter gelegenheid van
het 10-jarig bestaan een herdruk verscheen (en waarvan er nog
een massa over zijn) kan iedereen de belangrijke artikelen en
brieven lezen. In het kort kunnen we, om een algemene indruk te
geven, zeggen, dat de houding van de I.O.G.T.N. en I.O.G.T.
simpatieserend was, die van de K.G.O.B. en A.N.G.O.B. blanko,
van de N.O.P.C. vriendschappelik afkeurend en van de N.V.
zeer scherp afwijzend.
Kerstmis 1912 in „Musis Sacrum" te Haarlem werd de oprichtingsvergadering gehouden. Van de ± 160 leden van de 4 organisaties
waren er 70 aanwezig. De stemming was best en de geestdrift
geweldig. De oprichting van J.G.O.B. was werkelikheid geworden.
Op die vergadering was het Jan Mourits, afgevaardigde V.O.G.,
die zeer sterk sprak voor de opneming in onze statuten van „de
algemene ontwikkeling der leden" als een der doelpunten.
Gerrit Zwertbroek was daar zeer sterk tegen, menende, dat daardoor ons geheel-onthouders-beginsel in het gedrang zou komen.
Resultaat was, dat als doel alleen werd vastgesteld : de bevordering
van de idee der geheel-onthouding onder de jongeren. Meer niet.
De praktijk leerde anders en al heel spoedig bleek het, dat die
praktijk het nodig maakte, voor de J.G.O.B. en zijn leden de
algemene ontwikkeling in de statuten op te nemen. Ons terrein
van werken voor een drankvrije samenleving was inderdaad groot
genoeg, doch onze bijeenkomsten waren van die aard, dat buiten
het weten van drankbestrijders te moeten zijn, ook de vraagstukken,
waarvan we 't „rechte" nog niet wisten, zich aan ons opdrongen.
Het is tenslotte ook niets biezonders, begrijpelik zelfs, dat bij deze
mensen kwam een gevoel van niet alleen door dat geheel-onthoudingsideaal bij elkander te horen, doch dat zich ging vormen een band
van kameraadschap. En was misschien die kameraadschap in de
eerste periode wat egoisties, naarmate de dagen vloden, werd zij
gemeenschappelik bezit. Vriendschap was daar Been privaat15

eigendom meer, doch alle vriendschap van alien afzonderlik was
voor alien gezamenlik. Ons samenzijn ter bestrijding van het
alkoholisme was absoluut onzelfzuchtig, d. w. z. Liefde tot onze
medemensen dreef ons te ageren daartegen. Kan het anders, dat
ook deze idee zich verder uitstrekte en zich niet liet vasthouden in
het dikwels maar al te nauwe onthouderskeurslijfje ? Hieruit kwam
al voort onderling de idee van de „algemene ontwikkeling" en
aldra zag men niet alleen het nut maar ook de noodzakelikheid in
van „siestematies - dit punt naar voren te brengen.
Evenwel werd dit in 't 1 ste half jaar reeds gedaan, niettegenstaande
onze beginselverklaring deze algemeene ontwikkeling uitsloot.
Daarom werd besloten de beginselverklaring in overeenstemming
met de praktijk te brengen, wat op het later (in 1913) te Utrecht
gehouden kongres gebeurde.
Het H.B. werd gevormd door Kees v. Ree, Voorzitter, Gerrit
Zwertbroek, Algemeen Sekretaris, Jan Heeres, Penningmeester,
Marie v. d. Es, Administratrice en Jan Mouths, Redakteur. Deze
mensen hebben de zaak terdege aangepakt. Spoedig waren er
nieuwe afdelingen te Zaandam, Utrecht, Hilversum, Rotterdam,
Dordrecht, Delft en Purmerend. Op het Utrechtse kongres had
de Bond 11 afdelingen en in totaal ongeveer 700 leden.
In April 1913 verscheen het eerste nummer van „Jonge Strijd",
in Juli no. 2, beide met een flinke strop. Maar ze mochten er zijn.
De nationales werden gehouden Paschen 1913 in Den Haag en
Pinksteren 1913 in Haarlem. Deze 1913-nationales zijn van zeer
groot nut geweest voor de fundamentele versterking van onze
beweging. (Tegenwoordig bestaan er geen nationales meer ; zoals
bijna alles, zijn ook die gemoderniseerd en we noemen ze nu
G.C.-dagen of G.C.-kongressen, wat m.i. ook niet juist is, want
die „G.C." bestaat niet meer, wel G.B.)
Augustus 1913 ons eerste kongres. Belangrijke besluiten waren :
een nieuwe beginselverklaring te ontwerpen en de leeftijdsgrens
te verhogen van 21 op 23 jaar.
Een voorstel de leeftijdsgrens naar beneden op 16 jaar te stellen,
werd niet aangenomen. Dus bleef deze 14 jaar.
Op dit kongres was het, dat de breuk openlik werd uitgesproken
tussen K.- en J.G.O.B. Wij „dreven - op krachten, die in K.G.O.B.
Luis hoorden en er werd zelfs gesproken van „parasiteren - . Dit
is nooit het geval geweest, maar het is Lange jaren door de nieuwe
K.G.O.B.-H.B.-ers en andere leden overgenomen en zo werd de
16

verhouding er niet bepaald beter op. Hoe we toen ook bezield waren
met vriendschappelike gevoelens, blijkt wel uit het voorstel van
het H.B., dat kwekelingen of onderwijzers, leden van J.G.O.B., lid
moesten worden ook van K.G.O.B., die dit eiste als voorwaarde
voor een vriendschappelike verhouding. Vermoedelik mede door
de onsimpatieke houding van de K.G.O.B.-afgevaardigden Jelle
Dam, Irene Bergmeijer en Emanuel de Vries, werd dit voorstel
verworpen. „jonge Strijd" 1 ste jaargang no. 9 deed mededeling
van het afbreken van de betrekkingen met K.G.O.B., maar
tegelijkertijd met een beroep op de K.G.O.B.-ers, wat nooit resultaat
heeft gehad.
Intussen ging in de interne wereld alles uitstekend. Augustus
1914 telden we 25 afdelingen. In het H.B. was alleen Kees van
Ree vervangen door Jan Streefland. Al het werken was gebaseerd
op de propaganda naar buiten en dit werd dan ook met sukses
bekroond. De inwendige „organisatie" had hiervan te lijden, b.v.
Maart 1912 hadden we 1200 leden op papier, doordat nieuwe
wel werden bijgeschreven, maar te oude leden en die bedankten
niet werden afgeschreven ! (Zoiets gebeurt tegenwoordig niet meer,
he, of toch wel??)
Geweldig werd er door de weinige sprekers gewerkt. Week aan
week waren ze op reis. We raakten echter ook langzamerhand in
de schuld, die we toen terdege voelden en als opmontering gaf
het kongres 1914 er nog f 125.— schuld bij !
Ons eerste vlugschriftje verscheen, „Aan de Nederlandsche Jeugd"
door Gerrit Zwertbroek ! Ook ons Jaarboekje 1914. Misschien is
de schrik van de strop, die dat „boekwerkje'' meebracht, ons nog
steeds in de benen gebleven. Want er is er nog geen verschenen
na dat. J. Mooyman maakte een ontwerp voor insignes, dat werd

aangenomen en dat een groot sukses bleek, want we dragen ze
nu nog !
Ons eerste propaganda-fonds, bestaande uit boekjes, waarin 10
bonnen a 3 sent, bracht veel op. Bedoeld was met dit geld een
propaganda-tocht te maken door het Oosten, waar we nog niet
veel vaste voet hadden. De oorlog verhinderde dat evenwel !
Op het kongres 1914 zou o.m. behandeld worden wijziging in de
uitgave van „Jonge Strijd". Niet meer eenmaal, maar tweemaal
per maand. De kolportageprijs niet 2 maar 1 sent.
Dit alles bleek een sukses : de kolportage was ± 4000 per maand.
Na het kongres steeg ze tot ± 7000 per maand.
17

Pic-nic in de Scheveningse duinen, Augustus 1914,
na het Haagse Kongres.

Verder voorstel : instelling G.C., ontwerpen van nieuwe Reglementen.
J.G.O.B. sprak toen als voor hem vaststaande uit, dat gebruik
van tabak schadelik was voor de gezondheid en zodoende werden
tabaks-advertenties geweigerd.
De oorlog
Wie herinnert zich niet, die eerste dagen van Augustus 1914 ?
Wie herinnert' zich niet, hoe alien met een paniese schrik waren
bevangen, hoe het dreigde, steeds meer dreigde!
En toch dorsten we ons kongres te laten doorgaan. En daar in
Den Haag, daar waren honderden jonge mensen voor hun J.G.O.B.kongres bijeengekomen. Zelfs 't oorlogsgevaar had hen niet kunnen
weerhouden; toch, en velen met grote moeite, Den Haag te
bereiken.
Alles dreigde door die ontzettende, demoniese macht verpletterd
te worden, alles wat in 20 eeuwen aan goeds werd gebracht.
We herinneren ons, hoe daar op die kongreszitting, waar de
gemoederen tot het uiterste waren gespannen, hoe we daar
doorgingen werk te verrichten in het belang van een betere,
gezonder Maatschappij, terwiji we zagen, dat daar, wel is waar
over onze grenzen, machten oneindig groter dan de onze in,
beweging waren gebracht, die ook ons werk dreigden te ver18

pletteren. De ene jobstijding na de andere drong de zaal binnen,
de oorlogsverklaringen en oorlogsberichten volgden elkander in
zo'n snel tempo op, dat de paniek ook in onze gelederen niet ver
meer of scheen. En toch ..... plotseling kwam de omkeer, kwam
het Vertrouwen terug en wij wisten ons sterk door ons geloof
in het ideaal en zo werd dit kongres voor velen een openbaring,
die richtsnoer werd in later leven.
„Dadr ontving de J.G.O.B. de vuurdoop en doorstond die glansrijk",
schreef Gerrit Zwertbroek. En zo was het.
We schreven het reeds, dat de inwendige organisatie van de
Bond te wensen overliet. Op het kongres in 1914 werd dan ook
besloten de propaganda, het werken naar binnen, krachtig ter
hand te nemen.
En waar de steeds scherper wordende oorlog zijn invloed ook
degelik deed gelden, was dat dubbel nodig en het werd dan ook
krachtig aangepakt.
Het Hoofdbestuur werd uitgebreid met twee leden en gebracht
op zeven.
„Jonge Strijd" bleek ook een biezonder goed middel te zijn. Tot
nog toe verscheen onze krant 1 maal per maand, nu werd dit 2
maal en dan nog wel in groter formaat.
Het eerste nummer, dat in de maand verscheen, was bedoeld voor
de kolportage, dus propaganda naar buiten, het tweede nummer,
bedoeld als ledennummer, dienende als een open tribune voor de
bespreking door de leden van alle mogelike kwesties in verband
staande met onze beweging. Tegelijkertijd werden de leden verplicht, zich te abonneren. De prijs was voor iedereen bereikbaar,
15 sent per halfjaar, dus 12 kranten voor 15 sent en dan nog
per post toegezonden. (Die goeie, ouwe tijd !)
De 2de Sekretaris van het Hoofdbestuur werd belast met het
bijhouden van de ledenlijst en verder de verzameling van alle
belangrijke gegevens opgedragen (statisticus). De 2de penningmeester werd belast met de distributie van het brochurendepot
en van de Bonds-formulieren, kaarten, etc.
De algemeen Sekretaris kreeg hierdoor meer zijn handen vrij en
kon zich meer toeleggen op zijn funktie als lid van het Dageliks
Bestuur. Dat was evenzo het geval met de algemeen Penningmeester, die echter de eerste tijden al zijn vrije tijd nodig had,
de financien weer in orde te brengen. Jan Labruyere bleek hier19

persoon te zijn en de zaak kwam dan ook schitterend
in orde. Hulde !
Een ander kongres-hesluit was, dat het land zou worden verdeeld
in Gewestelike Kommissies (G.C.). De bestaande PropagandaKommissies bestonden meestal alleen in naam en er werd dan ook
niet veel gedaan. Nu zouden enige van de Hoofdbestuurs-leden,
belast worden met de funktie van Voorzitter-Sekretaris van een
gewest. De verdere kommissie werd gevormd door bijvoeging van
een lid uit elke afdeling.
Dit bleek in de praktijk een stap in de goede richting, maar het
voldeed ons niet. De Voorz.-Sekr. was immers bovendien H.B.-lid
en het was meestal zo, dat men daaraan zijn handen vol had,
zoodat er voor de G.C. niet veel tijd overbleef. Bovendien hadden
de G.C.'s geen vast omlijnd plan en stonden nog te los van het H.B.
Samenstelling Hoofdbestuur was dat jaar als volgt : Jan Mourits,
Aig. Voorz. ; Gerrit Zwertbroek, Alg. Sekr. ; Jan Labruyêre, Alg.
Penningm. ; Jo Meijer, Redakteur, Jo Miseri, Admin. ; Henk de
Weerdt, 2de Sekr. ; Henk Velthuizen, 2de Penningm.
Drie van deze H.B.-leden woonden in Den Haag, 2 dicht in de
omtrek. Er werd besloten een kamer te huren en die in te richten
als „Bonds-Bureau". Het werd gevestigd : Van Mierisstraat 21.
In die tijd werd begonnen met 't ontwerpen van nieuwe Statuten
en Reglementen, uniforme afdelings-administratie, invoering van
lidmaatschapskaarten met kontributie-zegels, enz. enz.
Dat we •toen ons Bonds-Bureau hadden, bleek van ontzettend
groot nut en daaraan is het voor een deel ook te danken, dat er
voor de Bond aanbrak een tijd van stevig organiseren, een tijd
van ernstige „zelf bevestiging-.
Waar de inwendige organisatie sterk ter hand werd genomen,
werd van zelf de betekenis . van J.G.O.B., ons beginsel naar voren
geschoven. Naar aanleiding hiervan werden vele gemoederen in
beroering gebracht en „Jonge Strijd" weet daarvan veel te vertellen. Veel lezingen werden gehouden, b.v. Gerrit Zwertbroek
sprak 20 maal over „Ons Beginsel".
't Utrechtse Kongres van 1913 gaf opdracht een nieuwe beginselverklaring te ontwerpen. Het was de bedoeling, dat deze op het
Haagse kongres van 1914 behandeld zou worden. In verband
met het uitbreken van de oorlog, — vele afdelingen waren
niet aanwezig — werd de behandeling daarvan uitgesteld tot het
1915-kongres in Haarlem. Zoals we reeds eerder meedeelden,
voor de
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bracht men al Lang de nog niet aangenomen beginselverklaring
in praktijk. Op het Haarlemse kongres 1915 werd het ontwerp
zonder bespreking met algemene stemmen aangenomen.
Niettegenstaande dit alles werd de popaganda naar buiten niet
vergeten. In een oplaag van 10.000 eks. verscheen een nieuw
vlugschrift van Gerrit Zwertbroek „Aan de Jonge Mensen van
Nederland".
De bonnen van het Propaganda-fonds werden weer uitgegeven
en een circulaire voor de oprichting van nieuwe afdelingen werd
gedrukt.
Het was in die tijd, dat spesiaal door Gerrit Zwertbroek enige
reizen werden gemaakt naar het Noorden, zonder onmiddellik
resultaat. 't Oosten bleek wat meegaander te zijn geworden. Doch
de meeste afd, die werden opgericht, verdwenen heel spoedig
weer. Toch was het aantal afdelingen Augustus 1915 al 35.
Het ledenaantal daalde. Dit had evenwel tot oorzaak, dat we de
leden, die een paar jaar tevoren reeds hadden bedankt, ook eens
gingen afvoeren. Zo was 't aantal kleiner, maar in kracht waren
we grocer.
De uitgave van „Jonge Strijd", 2 maal per maand, bleek een
groot sukses. De oplaag van het propaganda-nummer steeds ±
6500, het Mei-nummer zelfs 11000 eks. Ook 't aantal abonnees
steeg van 50 tot 200. Maar met dat al kostte het leden-nummer
ons verbazend veel en we kwamen er dan ook door in de schuld.
Maart 1915 bedankte Jo Miseri als administrateur. In zijn plaats
kwam Henk Plegink.
Het kongres 1915 te Haarlem slaagde schitterend. Bij velen gaat
dit door voor het beste kongres.
Welk een geweldige prestatie daar werd verricht, moge blijken
uit het volgende : De agenda bevatte de vaststelling van de nieuwe
Statuten, Algemeen Huishoudelik Reglement, Uniform AfdelingsReglement, Groepsreglement, voorstel oprichting Kommissie ter
bevordering van de lichamelike ontwikkeling der leden enz.
enz. Alleen de reglementen telden te zamen 140 artikelen. De
beschrijvingsbrief werd uitgegeven in boekformaat en telde 54
pagina's. En toch werd de gehele agenda afgehandeld, wat voor
een groot deel te danken was aan de schitterende leiding van
Jan Mourits en aan zijn ..... hamer !
Hier werd b.v. besloten dat elk nieuw lid eerst de kosten moest
betalen van zijn reglementen benevens zijn abonnementsgeld op
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„J. S. - Ook werd besloten tot aanvraging van de koninklike
goedkeuring, welke ons werd verleend de 27ste Desember 1915
(Staatsblad no. 18). Dus juist 3 jaar na de oprichting. Ook de
financiele toestand was een punt van langdurige bespreking.

Kongres te Haarlem, Augustus 1915.

Netto-schuld was f 214.18 5: De afdelingen waren schuldig ±
f 300.—, maar daar ze van die f 300.— zowat niets afdroegen,
was de werkelike schuld ongeveer f 500.—. Men zocht een middel die
schuld te delgen en meende dat te vinden in een „prikkaarten-aktie.
Deze aktie bracht in 1 maand tijd f 107.66 op. In totaal f 180.—.
Op dit kongres werd eveneens in gesloten zitting behandeld de
kwestie met de reeds geschorste afdeling Hilversum. Prettig was
deze zaak niet, maar toch werd de stemming niet verstoord.
De regeling van dit kongres was, evenals die van het Haagse
van 1914, uitstekend.
Biezondere vermelding verdient nog 't orgelkonsert, de kongressisten aangeboden in de „Groote Kerk” te Haarlem en gegeven
door de organist Louis Robert. Het was een avend van mooie
en wijdingsvolle momenten,
1915-1916 was alweer een jaar van geweldig hard werken. De
invoering van de nieuwe Reglementen en alles wat daaraan
verbonden was, nam heel veel tijd en kracht van het H.B. in
beslag, zodat de uitwendige propaganda daaronder te lijden had.
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Doch ook de geweldige schuldenlast deed zich Belden en maakte
ons absoluut vleugellam. Het geld, opgebracht door de prikkaartenaktie, moest helaas worden besteed om de drukker van „Jonge
Strijd" af te betalen. Gerrit Zwertbroek, hierover schrijvende,
betietelt de krant als „het al-verslindende monster in J.G.O.B.:
„Jonge Strijd". Al-verslindend is waar, maar dat het een monster
was, ben ik niet eens met Gerrit. Weliswaar waren sommige
gedeelten van de krant zo af en toe monsterlik van inhoud, doch
dat mocht men wel over het hoofd zien, want de inhoud was
over 't algemeen genomen best en stond op hoog peil.
„Jonge Strijd" werd voor leden en abonnee's met 10 sent per jaar
verhoogd. Toch mocht het niet baten. Het leden-nummer verscheen
enkele malen niet. De beheerders van drukkerij „Frieda" („Frieda",
tans niet meer bestaande) werd in ons 5-jarig overzicht hartelik
dank gezegd voor de diensten, die zij ons bewezen hadden, door
hun welwillende en uiterst tegemoetkomende houding inzake de
afwikkeling van die schuld. Dit woord van dank is ook op zijn
plaats voor de 5 volgende jaren tot de liquidatie in 1922 toe.
Als noodmaatregel verscheen het leden-nummer van de krant
vanaf Januarie 1916 in half formaat. Ook kreeg „Jonge Strijd"
een nieuwe, door Bram de Wilde getekende, kop.
In die dagen verscheen in een oplaag van 3000 eks. „jeugdbloei I",
een verzameling van de beste artikelen uit de eerste jaargang
van „Jonge Strijd". Deze uitgave slaagde schitterend en had een
uitstekende pers.
In het H.B. kwam weinig verandering. Henk Velthuizen werd
vervangen door Marie Brugman, Gerrit Zwertbroek en Jo Meijer
verwisselden van funktie. Een zeer belangrijke gebeurtenis was
ook in die dagen in de J.G.O.B.-kringen, de oprichting van de
Noordelike Jongelieden Geheel-Onthouders Bond.
Tot nog toe liet de organisatie van de G.-O.-Jeugdbeweging in
het Noorden veel te wensen over. En zoals het gegaan was voor
de oprichting van J.G.O.B. in het Westen, was het ook in het
Noorden. Ook daar wilden enige jonge mensen een zelfstandige
G.-0.-Jeugdbeweging. Voor J.G.O.B. voelden ze niet veel, want
„ze hadden er nooit veel goeds van gehoord". Bovendien (en let
nu eens op), zij waren het niet met J.G.O.B. eens, die in zijn
programma had opgenomen de algemene ontwikkeling van zijn
leden. Hierover was op de oprichtingsvergadering van J.G.O.B.
ook immers zo zwaar geboomd en de algemene ontwikkeling werd
23

.. ■

buitengesloten. We weten, hoe de praktijk anders leerde. Doch
de N.J.G.O.B.-ers hadden die praktijk nog niet meegemaakt, zodat
we niet zo heel vreemd stonden tegenover dat idee. Toch werden
er verschillende besprekingen gehouden tussen de Noorderlingen
en ons H.B., zonder dat we evenwel de lui konden overtuigen.
En Loch ! De Noorderlingen besloten thch een Bond op te richten
en wij besloten . . . . daaraan daadwerkelike steun te verlenen.
Wij verbonden ons gedurende de eerste tijd geen poging te doen
een afdeling in hun rayon op te richten. „jonge Strijd" werd
gemeenschappelik orgaan, sprekers werden uitgewisseld met de
bedoeling elkanders ideeen beter te leren begrijpen, lidmaatschapskaarten, aanmeldingsformulieren, insignes zelfs, kortom alles stelden
wij tegen de kostprijs voor hen beschikbaar. Zo hebben wij hen
in alles zo veel mogelik gesteund, alhoewel zij niet onze richting
waren toegedaan. Wij dachten, dat dit wel zou veranderen,
wanneer ze eens aan het werk zouden gaan.
2 Julie 1916 werd te Gorredijk hun algemene vergadering gehouden,
met als punten op de agenda o.a. : Behandeling van de Beginselverklaring en aansluiting bij J.G.O.B. Zij telden toen 6 afdelingen
met -1-- 200 leden. Op deze vergadering, die van grote betekenis
was, waren voor J.G.O.B. aanwezig Jan Mourits, Gerrit Zwertbroek
en Henk de Weerdt. Er heerste een prettige stemming en verschil
tussen J.G.O.B.-ers met of zonder een „N" bestond er niet, d.w.z.
dat was onze mening. Maar toen er geboomd werd, bleek het al
spoedig anders. Hoe ook door onze H.B.-leden werd gepraat,
hun beginselverklaring (dus ook die van J.G.O.B.) werd verworpen.
Weliswaar met een gunstige stemmenverhouding, 38-22. Ongeveer 40 % van de afgevaardigden. Hun bezwaar was, dat elk
lid, dus ook de afdelingen, moesten instemmen met de gehele
Beginselverklaring, die de algemene ontwikkeling insloot. Zij
wilden daarin vrij blijven.
Jan Mourits en Henk de Weerdt moesten verdwijnen, wilden ze
die avetid nog in Den Haag zijn. Gerrit zette de besprekingen
voort en zo kwam men tot het voorstel, dat de N.J.G.O.B. zich
bij J.G.O.B. zou aansluiten, wanneer de leden alleen instemming
behoefden te betuigen met het werken voor geheel-onthouding.
Wanneer J.G.O.B. dit voorstel zou aannemen, was er geen bezwaar
meer. Op het Kongres in Utrecht 1916 werd dit voorstel dan ook
aangenomen. De eenheid was ten voile bereikt en J.G.O.B. beheerste dus ook het Noorden.
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De pic-nic na het Utrechtse Kongres.
Augustus 1916.

Erg belangrijk was dit kongres niet. Er werd besloten een propagandamaand to houden in Desember. Zwolle stelde voor een
verplichte heffing van 5 sent per lid voor de dekking van de
Bondschuld. Den Haag amendeerde dit door een vrijwillige
heffing, wat werd aangenomen.
Het kongres was best ! De invloed nog beter. De vrijwillige
heffing bracht ruim f 200.— op. Het afdelingental steeg van 36
op 49 ; het aantal leden van 800 tot meer dan 1300.
In een oplaag van 5000 eksemplaren verscheen „Jeugdbloei II.Evenals no. I was dit boekje in alle opzichten een sukses en werd
gunstig beoordeeld.
Ook werd een prentbriefkaart uitgegeven, getekend door de Heer
J. Rotgans. Titel : „De wortel moet er uit." Jullie kent de kaart?
De bekende boom met de twee zwoegende wortelzoekers, gedrukt
in een oplaag van 10.000 eksemplaren, bleek deze uitgave niet
de beste. Van deze kaart werd ironies gezegd, dat de boom in
geen goede aarde wortel geschoten had.
Eveneens verscheen van de hand van Jan Mounts in een oplaag
van 10.000 eksemplaren een vlugschrift. Gewest Groningen,
Friesland en Drente gaf een brochure uit, geschreven door
Hinrich Meyer, „Komi, Jonge Mensen !-, die gunstig werd
besproken. De oplaag, 3000 eksemplaren, was spoedig uitver25

kocht. Tenslotte gaf deze G.C. nog een strooibiljet uit, geschreven
door Henk van der Tol, in een oplaag van . . . . 50.000 eksemplaren. Proost !
De verhouding tot andere organisaties was goed te noemen. Als
uitzondering noemen we de K.G.O.B. en de N.V. K.G.O.B.
publiseerde een artikel : De demonstratie van het fiasko van de
zelfstandigheid van J.G.O.B. Uit een persoonlik verweer-artikel
van Jo Meijer, waarin o.a. werd gezegd, dat we raad van ouderen
graag wilden aanvaarden en in dit verband aanhaalde een kommissie
van advies, distilleerde Em. de Vries (Algemeen Sekretaris van
K.G.O.B.) zijn artikel met het reeds genoemde opschrift, waarin
geen sprankje kameraadschap te vinden was, maar wel venijn en
bespotting hoogtij vierden, Het werd er niet beter op.
Het was alweer de Heer F. U. Schmidt die in „Onze Gids"
ettelike pagina's besteedde om de zelfstandige Jeugd-organisatie,
en spesiaal J.G.O.B., te bestrijden, welke als resume hadden, dat
Schmidt de „drankstrijd te mooi vond om ze door, vaak nog apen
van jongens, te laten verknoeien". Jo Meijer zond twee maal een
verweer, dat nooit werd geplaatst. Gerrit Zwertbroek schreef
eveneens een artikel over deze kwestie. Dit artikel was in zulke
scherpe bewoordingen gesteld, dat het H.B. besloot dit artikel
niet op te nemen. Ook niet, nadat Gerrit hiertegen geprotesteerd had.
De Desember-aktie werd goed aangepakt. In „Jonge Strijd" van
November kwamen niet minder dan 17 advertenties voor, ter
aankondiging van een propaganda-avend in diverse plaatsen. Deze
krant verscheen in een oplaag van 13.000 eksemplaren.
Het Bondsjaar 1916—'17 was rijk aan H.B.-wisselingen. Ze
alle na te gaan is niet mogelik en het blijft dan ook achterwege.
Aileen moge vermeld, dat Jan Mourits, die we leerden kennen
als een der oprichters van de Bond, op 18 Desember 1916 zijn
funktie als Voorzitter neerlegde en zich uit de Bond terugtrok.
Gerrit Zwertbroek, eveneens een der pioniers, was reeds na het
Kongres 1915 heengegaan, doch nam de plaats van Jan Mourits
weer in en bleef H.B.-!id tot aan het Zwolse kongres, waar
hij als zodanig en tevens als lid afscheid nam van J.G.O.B.
Jan Mourits nam in Amersfoort (1918) als lid afscheid van de Bond.
En bier is een enkel woord van dank, van hulde verdiend.
Want zij hebben in de Bond hard gewerkt, zo hard, dat er
misschien later niemand kwam die hen evenaarde. Zij hebben
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ontzettend hard, dikwels te hard geploeterd voor de Bond, doch
bovenal hebben zij zoveel gegeven en zijn zij ondenkbaar veel
geweest voor hen, die zich tot hun vrienden mochten rekenen.
En al zijn zij later o.i. afgedwaald en hebben zij de Bond niet
alleen los gelaten, maar zelfs bestreden, en al zijn wij wars van
alle verheerliking, die niet dan nadelig kan zijn voor beide partijen,
wij brengen hun hier onze warme, hartelike dank en zij kunnen
er zeker van zijn, dat hun werk tot nu toe werd doorgezet en
de toekomst hun de overtuigde bewijzen zal geven, dat er nog
steeds die groep van jonge mensen bestaat, waarvan zij eens
de „voortrekkers" waren.
Het spreekt vanzelf, dat al die wisselingen nadelig waren voor
de goede gang van zaken. Veel plannen konden niet worden
uitgevoerd, andere werden misschien niet ten voile uitgevoerd.
Het kon niet anders, want een dênheid is altijd nodig in een
organisatie als de onze en het Bemis daarvan werd wel sterk
gevoeld.
We hebben in Desember weer een nieuwe regeling gekregen
voor de gewesten, n.l. dat H.B.-leden toegevoegd aan de G.C.'s
in den vervolge uitsiuitend voorzitters zouden zijn. Dus moesten
er nieuwe sekretarissen gekozen worden.
Henk de Weerdt en Gerard SchOttelndreier hielden een propaganda-tocht door 't Oosten. Er werden verschillende afdelingen
opgericht. Het H.B. gaf voor deze tocht ..... f 10.—. In Desember
werd door 27 afdelingen een propaganda-avend gegeven ! Deze
a venden slaagden over 't algemeen zeer goed. Er werden veel
nieuwe leden gewonnen, maar ook de tekorten waren er en voor
velen was dit een groot struikelblok in komende tijden. In die
tijden begon men ook met de Bonds-Bibliotheek, voornamelik
bedoeld als Studie-Bibliotheek. Men is nooit zover gekomen, dat
men aan de uitlening heeft kunnen beginnen.
Januarie 1917 moesten we in de verschijning van „jonge Strijd"
verandering brengen. We weten, dat „jonge Strijd" twee maal
per maand verscheen. De drukkosten werden steeds hoger, we
konden het niet meer volhouden en zodoende verscheen de
krant weer 1 maal per maand ! Is het nodig, om te zeggen, dat
dit spesiaal voor de abonnees niet prettig was. We raakten er
menigeen door kwijt. Het Noorder-Gewest meende te moeten
protesteren tegen de inhoud van „jonge Strijd" en wilde er
veel meer artikelen over Geheel-Onthouding in hebben !
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Er werd besloten de lichamelike ontwikkeling goed ter hand te
nemen. Een spesiale kommissie werd benoemd en deze heeft
rapport uitgebracht aan het H.B. Echter heeft men nooit resultaten
gezien. Het plan was een kampeerweek te houden, doch de
ongunstige omstandigheden lieten dit niet toe !
Moge de Heer Schmidt ons in zijn artikelen hebben uitgekreten
voor alles wat minder mooi was, en al mogen zijn gevoelens voor
onze organisatie niet van vriendschappelike aard zijn geweest en
al werden onze verweren door een of andere vermeende oorzaak
niet opgenomen, het kon aan ons werken Been schade doen.
Dat niet iedere N.V.-er en iedere N.V.-afdeling het eens was
met hem, bleek ons tegelijkertijd.
Het N.V.-jaarverslag vertelde ons b.v. „dat er afdelingen zijn,
die de oprichting ener jeugdklub hebben nagelaten op deze grond,
dat er reeds een jeugdorganisatie bestond". Zo werden genoemd
enkele plaatsen, waar de „Propagandist" hun het gras voor de
voeten had weggemaaid, en Oosterwolde, Apeldoorn, Aartswoud,
Koog-Zaandijk, Langendijk, Medemblik, Wormer, Zaandam,
Gouda en Leiden, in welke plaatsen reeds een J.G.O.B. bestond.
Nog lazen we in dit verslag „dat de afdeling Gouda van de N.V.
het organiseren der jeugd in een G.O.-vereniging veilig kan
overlaten aan de afdeling van de J.G.O.B."
De verhouding tegenover de N.O.P.C. werd meer hartelik ; misschien wel mede door de konferentie, die de H.B.-en van beide
organisaties mocht hebben.
Met de andere organisaties stonden we nog steeds op goede
voet, behalve dan met K.G.O.B.
De Rein-Leven-Beweging en de Nederlandse Vegetariers Bond
stelden gratis sprekers beschikbaar. Veel en dankbaar werd van
dit aanbod gebruik gemaakt.
Vermelding verdient ook nog wel, dat de afd. Assen van de Jeugdorganisatie van de S.D.A.P. het lidmaatschap van die Jeugdorganisatie onverenigbaar achtte met dat van de J.G.O.B.
Door bemiddeling van Mevr. Van Anrooy ontvingen we een gift
van f 115.—. Zo moesten er meer binnenkomen. We waren en
zijn ook nu nog gever en bemiddelaarster zeer dankbaar.
Van het kongres in 1917 vermelden we nog de volgende biezonderheden :
Kongresdeelname ongeveer 300 lui. Wat heel wat wil zeggen,
wanneer we even terug denken aan de toen heersende misére.
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We wijzen alleen maar op de zo omslachtige bonnenbeweging
en de rantsoenering van alle hoog nodige levensmiddelen. En
het was voor de Kongres4Kommissie een geweldige taak dit goed
voor elkaar te brengen, vooral, wanneer we weten, dat het nu
eenmaal een J.G.O.B.-kongres-verschijnsel is, dat de lui er uitgehongerd komen en dat ze die 3 dagen nooit genoeg kunnen eten !
De treintarieven waren met 50 % verhoogd en toch nog 300 lui
aanwezig. Schitterend, hoor jongens !
Niet alleen dit, maar de geest op kongres, pic. nic, intieme avend
enz. getuigde van een geweldig entoesiasme en kracht !
Ook kon bij de opening worden medegedeeld, dat de Bond
„schuldvrij" was.
Er werd besloten, over te gaan tot reorganisatie van de gewesten.
Deze werden samengesteld in de nu bestaande groepering, met
nog een 2de Sekr. en 2de Penningm., welke funkties in 1921
weer vervielen.
Een reorganisatie-kommissie werd benoemd en men besloot met
Kerstmis 1917 een buitengewoon (werk)kongres te houden, tot
nadere vaststelling en uitwerking van de op dit kongres aangenomen voorstellen.
Zeer interessant waren de inleidingen, die werden gehouden door
Gerrit Zwertbroek over „Het standpunt van J.G.O.B." en door
Jo Meijer over „Het standpunt der andere Jeugd-organisaties".
Een vermakelik insident deed zich voor tijdens Gerrits inleiding.
Warm was het en de deuren en ramen stonden open en zodoende
gebeurde het, dat een kip, die zich in de buurt be yond, niet op
haar gemak was (misschien waren we er zelf wel de schuld van !).
Dit kakelen echter, dat voor Gerrit zeer lastig was, gaf Elie
Denneboom, aanleiding, staande de vergadering een voorstel in
te dienen, die kip dood te maken ! Dit voorstel werd onder
grote hielariteit ..... niet aangenomen !
Zondagavend bracht Den Haag zijn schimmenspel ten tonele, wat
verbazend leuk was. 't Is trouwens ook heel interessant en bovendien histories. Ook speelden de Hagenezen toneel. Er werd opgevoerd „De student Thuis - , waar veel om werd gelachen en wat
er zeer zeker toe bijdroeg, de aangename geest nog te verhogen.
's Maandags hadden we de pic-nic bij de Hattemse Leemkuilen,
waar we ons heel best hebben geamuseerd. Is. Eyl speelde viool,
Bram Hoogendonk fluit en Bram v. Leer tong en maakte kieken !
Marie Brugman sloot ten slotte het kongres met haar warme,
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bezielende woorden. Voor de goede gang van zaken laat ik het
verslag van het werk-kongres bier direkt volgen.
Het werd gehouden op Dinsdag 25 Desember 1917 te Haarlem.
Het was een „werk-kongres - . Toch waren er 80 afgevaardigden
met nog vele „gewone" leden.
Jan Mourits opent en wijst er op, dat de Bond juist 5 jaar bestaat.
Vijf jaar geleden werd in Haarlem de organisatie opgericht en.
dat we bier aanwezig zijn in een buitengewone vergadering,
bewijst wel, hoe er gewerkt is geworden, waar we tans zullen
bespreken de reorganisatie van onze J.G.O.B., nodig geworden
door onze uitbreiding ! Er is de laatste tijd een slapte te bespeuren,
dock er moet weer een nieuwe golf van geestdrift door onze rijen
gaan. Sprekende over „Kerstmis en zijn legende", zegt hij, dat we
geen praters moeten worden, zoals de grote massa uit praters bestaat,
maar moeten komen tot daden. Hij brengt daarom hulde aan de
dienstweigeraars, die met persoonlik offer het beginsel dienen en
stelt voor een simpatie-betuiging te zenden namens het kongres.
Men gaf bij dit voorstel geen teken van instemming, waarom de
simpatie-betuiging niet werd verzonden !
Er ontstond een debat over een in te stellen K. v. A. (Kommissie
van Advies).
Elie Denneboom zegt, dat een K. v. A. zonder dwingende invloed
niet bestaanbaar is.
Gerrit Zwertbroek meent, dat naarmate de Bond groter wordt,
een K. v. A. meer en meer noodzakelik zal blijken. Met zo'n
kommissie slaan we ook een wapen uit de handen van de grote
drankbestrijders-organisaties, die beweren dat we de raad van
ouderen niet willen aanvaarden. Laten we ter wille van de
eenheid in de Jeugd-beweging de K. v. A. aanvaarden.
(Toen al zag Gerrit de zaken anders en verkeerd ! Want het zou
absoluut zijn, vooral omkleed met bovenstaande argumenten, een
konsessie, een handreiken aan de Jeugd-organisaties onder leiding.)
Henk Molenaar vraagt, wat we onder dwingend verstaan ! Er
bestaat ook dwang zonder veto, zonder beslissingsrecht — de
overweging van verstandelike meerderheid of ouderdom, van
ontzag of liefde of vertrouwen. Het enige voordeel van die
K. v. A. zou zijn, ze te gebruiken als „reklame-middel - !
(Ook die middeltjes hebben we niet nodig, nooit gehad en zullen
er ook nooit behoefte aan hebben). Zuiver is Henk Molenaars
standpunt, wanneer hij zegt „er weinig voor te gevoelen, terwille
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van wantrouwende buitenstaanders, de schijn aan te nemen, alsof
we het zelf niet „aan" kunnen.
Elie Denneboom haalt Gerrits woorden aan, die zei, wanneer
we een K. v. A. hadden, we ook eerder financiele steun zullen
krijgen van ouderen. Hij vraagt, of die K. v. A. soms bedoeld
wordt als Bankier !
Ten slotte wordt het voorstel met overgrote meerderheid verworpen!
De vele zakelike aangenomen en niet aangenomen voorstellen, alle
van ondergeschikt belang voor dit boek, ga ik stilzwijgend voorbij.
In „Jonge Strijd", 5de Jaargang No. 1, komt voor een minder
prettige, doch daarom niet minder interessante briefwisseling tussen
de Redaktie van „De Blauwe Vaan", Gerrit Zwertbroek en het
J.G.O.B.-Hoofdbestuur. De kwestie was deze : Op het kongres in
Zwolle (Augustus 1917) deden Gerrit Zwertbroek en Jan Mourits
mededeling van de oprichting van een Bond van oud-J.G.O.B.-ers,
zich ten doel stellende onze J.G.O.B, naar buiten te verdedigen,
waar dat nodig mocht zijn en in het belang van de Bond dingen
te doen, waartoe deze zelf minder gemakkelik kan komen. Met
daverend applaus werd deze mededeling begroet. „De Blauwe
Vaan" meende, dat de Bond een drankbestrijders-organisatie was
van mensen, die zich in geen der bestaande grote organisaties
tuis voelden ; en terecht noemde zij zulk een drankbestrijdersorganisOe van 6 leden „malligheicr,
Gerrit Zwertbroek meende de zaak recht te moeten zetten en zei
„dat de nieuwe Bond geen drankbestrijders-organisatie was, maar
om bij voorbeeld J.G.O.B. van zijn schuld of te helpen en, waar
vele ouderen bijvoorbeeld het Hoofdbestuur van de N.V., de
J.G.O.B.-beweging heel vaak aanvallen en tegenwerken, is een
weinig steun van onze zijde niet zo te verwerpen, op dezelfde
wijze als Koos Vorrink met de zijnen K.G.O.B. wil steunen".
Wie leest datgene, wat ik schreef over de K. v. A., zal volkomen
begrijpen, dat de N.V. zegt in „De Blauwe Vaan" : „Zie je wel
jullie zelfstandigheid blijkt prakties onmogelik (vooral nu de
oprichters er uit gaan). Dat dit inzicht baan breekt, verheugt ons,
doch zou het niet beter zijn, als :
1 ste de J.G.O.B., de betrouwbare en deskundige leiding en steun
zocht, die andere jeugdverenigingen hebben ;
2de de oud-J.G.O.B.-ers nuttig werk trachten te doen in de
organisaties der volwassenen, die hen nodig heeft".
Dit was voor ons weer aanleiding om en de N.V. en Gerrit
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Zwertbroek te antwoorden, dat wij raad en steun in de zin van
„vaderlike bescherming", zoals Gerrit ons bier scheen te willen
aanbieden, door ons nimmer zal worden aanvaard. Er bestaat in
onze kringen evenmin behoefte aan een „Koos Vorrink" als aan
de „betrouwbare en deskundige leiding", die de N.V. ons aanraadt
te zoeken.
Het was een schrijven over en weer en Gerrit trok het zich
persoonlik nog al aan, zodat de kwestie eindigde met een onaangename indruk achter te laten.
De bond van Oud-J.G.O.B.-ers werd tegelijkertijd opgeheven !
Zo begonnen we maar weer vol moed ons 6de Bondsjaar. We
waren gekomen in een overgangsperiode en de kentering was
merkbaar. Het Hoofdbestuur moest worden ontlast van veel
administratieve arbeid en zich meer wijden aan de propaganda.
Door de op het Kerst-kongres aangenomen voorstellen tot wijziging
van diverse artikelen, werd deze nieuwe regeling langzaam aan
ingevoerd. Dit kostte echter zeer veel tijd en daardoor bleef noodzakelik werk liggen.
Toch ging de Bond in ledenaantal goed vooruit. Hadden we
1 Julie 1917: 1368 leden, op 1 April 1918 telden we er 1626.
Dat de datum 1 April bier als offisieel wordt genoemd, is een gevolg
alweer van de reorganisatie, waardoor het Bondsjaar werd veranderd. Vroeger was het van 1 Julie tot 30 Junie. Nu werd het
1 April-31 Maart.
Op 1 Julie 1917 hadden we 48 afdelingen 1 April 1918: 51
afdelingen.
Was op het Kerst-kongres in Haarlem door Jan Mourits gezegd,
dat er enige verslapping was waar te nemen, als hoofd-oorzaak
mogen we noemen, de verkeerde indeling van de Gewest-arbeid.
De G.B.-leden n.l. hadden geen vast omlijnd program. Waren
afhankelik van en te veel aangewezen op het H.B. en voor
propaganda miste men de kracht en de senten. Men dacht door
de nieuwe regeling de toestand beter te maken en men is daarin
ook voor een zeer groot deel geslaagd.
De maanden Maart en April werden bestemd voor spesiale
propaganda. Er werden in totaal in die 2 maanden 33 propagandaavenden gegeven en 7 avenden alleen voor leden en genodigden.
We hadden een tekort aan sprekers, doch Ds. Westmijse en
Honnef hebben ons veel geholpen. In de „Blauwe Week" hebben
we een zeer goed figuur geslagen. In veel plaatsen was J.G.O.B.
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de stuwende kracht, niettegenstaande men vooraf bezwaar had
gemaakt tegen het meedoen van de Jeugd-organisaties.
Wim van Zon maakte grafiese voorstellingen van leden, afdelingen
en beroepen in J.G.O.B., welke een prachtig overzicht gaven.
Dan verscheen ons 5-jarig gedenkboek ! Iedereen, die dit boek
bezit, zal het niet graag willen missen, en ook nu, wanneer het
10-jarig gedenkboek zal zijn verschenen, zal het zijn waarde blijven
behouden. En inderdaad het is een prachtig stuk werk. Het was
dan ook heel spoedig uitverkocht. Van alle kanten was men vol
lof over deze uitgave. „De Geheel-Onthouder", „De Blauwe Vaan"
en „Onze Gids" gaven een zeer waarderende bespreking.
Ook verscheen „Jeugdbloei III". Evenals I en II was ook deze
uitgave een sukses en was men in de diverse besprekingen hierover zeer tevreden.
Jacq. Engels schreef een vlugschrift : „J.G.O.B. Wie we zijn en
wat we willen". Verschenen in een oplaag van 5000 eksemplaren,
was ook deze uitgave spoedig aan de man gebracht.
Ook zorgden Jacq. Engels en Jo Meijer voor de totstandkoming
van internationale verbindingen, voornamelik met Zwitserland.
De verhouding tot de andere organisaties was als het vorige jaar.
De Rein-Leven-Beweging en de Vegetariers Bond stelden weer
gratis sprekers beschikbaar.
14 April 1918 werd er een konferentie gehouden, uitgeschreven
door K.G.O.B. met de bedoeling te komen tot de oprichting van
een Bond van Abstinent Studerenden. Hiermee werden bedoeld
leerlingen van H.B.S. en Gymnasia. J.G.O.B, was uitgenodigd en
Elie Denneboom en Jacq. Engels waren daar voor ons aanwezig.
Zij verklaarden tegenstanders te zijn van een groeps-organisatie
en zeiden dus geen medewerking toe. Intussen is de Bond reeds
lang opgericht en vanaf het begin tot nu toe bestaat er de beste
verstandhouding.
9 Mei werd een Konferentie gehouden met het doel, te komen
tot de oprichting van een „Broederschapsfederatie". Deze federatie
werd opgericht en het B.B., daar vertegenwoordigd door Jacq. Engels,
besloot hiervan lid te worden, hetgeen door het kongres werd
goedgevonden. Van de leden der aangesloten organisaties wordt
geeist, „dat zij er ernstig naar streven, alle mensen, zonder enig
onderscheid als broeders te beschouwen, en dat zij daarnaar
handelen zullen." We zijn nog bij de „Broederschapsfederatie"
aangesloten.
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In Augustus 1917 werd er in „De Blauwe Vaan" op aangedrongen,
dat „de grote drankbestrijders-organisaties" een aktie zouden beginnen voor een drankverbod voor de jeugd. Dit artikel in
„jonge Strijd" besprekende, kwamen we tot de slotsom dat,
wanneer die grote organisaties hieraan zouden beginnen, wij die
beweging zouden moeten steunen. En mochten zij het plan laten
varen, dan zouden wij zelf die aktie moeten beginnen. Natuurlik,
we hadden weer te veel gezegd. „De Blauwe Vaan"-redaktie
verweet ons, dat we „te hard van stapel liepen" en dat de
ouderen het belang van de jeugd wellicht beter konden dienen
dan wij. En ten tijde, dat deze kwestie weer in „jonge Strijd"
werd gememoreerd, was het juist 1 jaar geleden, dat hierover
't eerste artikel verscheen, en nog steeds was er niets prakties
gedaan. Dat wij te hard van stapel liepen is misschien waar,
maar dat zij helemaal niet van stapel liepen, is ook waar. En nu ?
We hebben 't aan hen overgelaten !
1 Oktober 1917 verscheen „De Stem der Jongeren", maandblad
van sosialistiese jongeren, onder redaktie van Jan Mourits en
Jo Meijer.
Men wilde komen tot de vorming van een „eties, revolutionairsosialisties verbond van jongeren". In „jonge Strijd" werd deze
poging ten zeerste door Henk Molenaar afgekeurd. Hij schreef
„Jonge mensen van 19-20 jaar kunnen over 't algemeen niet een
overtuiging bezitten (gegrond op weten), welke hun het recht geeft
een zekere politieke richting te propageren. En juist omdat onze beide
bondsmakkers deze Pout begaan, waarschuwen wij met de grootst
mogelike ernst. Zij hebben zeer waarschijnlik op vele J.G.O.B.-ers
een (in dit opzicht) verderfelike invloed en velen zijn daardoor
misschien te eerder tot volgen bereid. Doe dat niet ! De jonge
mensen van 16-21 jaar moeten zoeken, leren, zich-zelf voeden,
en allerminst propageren. En de volwassenen, met vaste overtuiging, hebben tot taak, hun overtuiging te dienen met daden.
Hoe dwaas is het, de zoekende en de wetende in ëën organisatie
te willen brengen !"
Het spreekt vanzelf, dat het laatste woord hierover niet gesproken
of geschreven was.
In „jonge Strijd" no. 2, Februarie 1918, werd deze kwestie „in
het groot" behandeld. Een gehele krant, 12 kolommen, waren er
aan gewijd. Henk Molenaar opent met 't onderwep „neutraliteit
tot het 21ste levensjaar" en behandelt dit onderwerp (wat natuurlik
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uitsluitend betrekking heeft op „De Stem der Jongeren" en de
daaruit intussen voortgekomen organisatie „Het Verbond van
Revolutionair-Sosialistiese Jongeren" meer met psychologiese, eigen
inzichten en aanhalingen van ter zake bevoegden.
Hij zegt, dat jonge mensen zich niet in de strijd voor „maatschappij-hervorming" moeten werpen, als ze hierin nog geen
standpunt hebben gekozen : „De jongelingsleeftijd is de tijd van
het zoeken, de mannelike leeftijd, die van het weten ! En een
zoekende zich te doen uitspreken in een zó gewichtige en moeilike
zaak als maatschappij-hervorming is een dwaasheid !"
Zijn mening is, dat de geschiktheid tot de politieke en ekonomiese
strijd niet komt, en de mens niet tot karaktervol, zelfstandig,
bewust handelen in staat is, voor het 21ste a 25ste levensjaar.
Hij zegt, dat Jan Mourits een fout begaan heeft, door die eigenschappen verondersteld te hebben bij diegenen, die ze nog steeds
misten.
Als zij de leeftijdsgrens niet stellen op ± 21 jaar (was gesteld
op 19), begaan zij niet alleen een fout, maar zijn ook sevens een
gevaar, omdat zij op deze wijze alweer datgene bevorderen,
waartegen wij in J.G.O.B. ons terecht zo sterk kanten : dat de
jonge mensen zullen denken, dat zij het al weten, dat zij juist
weer het leger van betweters, van ja-broers, het stumperig geslacht
van de tegenwoordige tijd, zullen bestendigen en dat zij nimmer
zullen uitgroeien tot karaktervolle, bewuste, zelfstandige personen.
Het zou te ver voeren, deze artikelen nog uitvoeriger te behandelen,
waarom ik m.i. de voornaamste zinnen er uit haal.
jan Mourits zegt in zijn antwoord, dat eveneens 6 kolommen telt :
„Henk M. maakt het vraagstuk los van het Leven, terwijl het
juist uit het Geestelik Leven der idealistiese jongeren voort moest
komen ! J.G.O.B. is geen doel, maar middel, om tot een gelukkiger
mensheid te komen en hij moet beseffen, dat er hogere belangen
kunnen zijn dan het J.G.O.B.-belang."
Jan gaat verder en wijst op de toestanden, die geschapen zijn
door de reeds van 1914 of heersende oorlog, wijst op de steeds
afschuweliker wordende moordwerktuigen, op de zich steeds hoger
opstapelende lijken, op het gebrek in de arbeidersklasse, op de
ondervoeding, op de honger en zegt dan : verscheidene J.G.O.B.-ers
toonden hun waarachtig idealisme, hun anti-militarisme-van-dedaad. „Jonge Strijd" zweeg hierover, dit waren immers persoonlike
idealen ! Deze heldhaftige vrienden werden niet gewaardeerd om
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de moed, hun overtuiging uit te leven ten koste van zware offers."
(Dit is niet waar, dat weet J. M. wel beter, al werd „Jonge
Strijd" niet gebruikt, dat te bewijzen. — Henk W.)
J.G.O.B. wilden we beslist neutraal houden, we wilden onze
waarheid niet in anderen overgieten, we wilden behouden een
organisatie voor de zoekende, zich vrij ontwikkelende jeugd en
dat was J.G.O.B. (? Henk W.) En die had alle krachten nodig.
Toen is het plan gerijpt een nieuw blad te stichten en een nieuw
Verbond. En de betekenis is de volgende :
„We kOnden niet Langer zwijgen.
We sprongen recht op en getuigden en zullen ons jong idealisme
doen uitspatten in een vurige vonkenregen van sterke daden.
We hebben er gevangenisstraf en ons leven voor veil.
We haten de bestaande toestanden met een bittere haat.
We willen een nieuwe wereld scheppen met onze gloeiende liefde".
Verder komt dan nog een warm pleidooi voor militaire dienstweigering. En Jans konklusie is, dat hij jongeren van zelfs nog
geen 19 jaar het recht toekent van eigen overtuiging en eigen daad.
In het volgend nummer van „Jonge Strijd" warden nog 2 1 /2 kolom
galjard aan deze kwestie besteed, niet om nieuwe gezichtspunten
te openen, maar om op diverse dingen nog eens spesiaal de
nadruk te leggen en om verkeerde of vermeend verkeerde bedoelingen recht te zetten.
We zullen er dus bier verder over zwijgen. Ik heb deze zaak wat
uitvoerig behandeld, wat ik ook zal doen met de kwesties, die
hiermee in verband staan, omdat alles zich tenslotte konsentreert
op een splitsing in J.G.O.B., die eerst in Arnhem 1920 werkelikheid werd.
Zooals hiervoor reeds gememoreerd, waren de maanden Maart
en April bestemd voor spesiale propaganda. Ze zijn uitstekend
geslaagd, en toch, wat men getracht had daardoor weer in de
Bond te brengen, n.l. een trilling van geestdrift, die nodig was
door de gekonstateerde versiapping, kwam niet.
Doch daarvoor zorgde de maand Mei met zijn Lentefeesten. Wie
die heeft meegemaakt, weet, dat ik niet overdrijf, wanneer ik zeg,
dat die trilling van geestdrift daar was, dat daar onze frisse, jonge
levenskracht werd gedemonstreerd, dat het heerlike dagen waren
van ontzaglik belang voor de Bond.
„Jonge Strijd" was ook het krachtigste propagandamiddel ! We
hadden strop met onze krant. Schuldvrij zijn we begonnen en
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schuldvrij zijn we gebleven, echter ten koste van ettelike ledennummers. De abonnementsprijzen werden met 10 sent verhoogd,
doch irlak daarop kwam er een nieuwe prijsstijging en moesten
we, wilden we 't abonnementsgeld niet weer verhogen gaan,
bezuinigen, en de ledennummers vielen als slachtoffers. Voornamelik was de kolportage de oorzaak. De inhoud stond steeds
op hoog peil.
Van het Mei-nummer evenwel werden 14.000 eksemplaren vet-kocht! Wat dus een schitterende demonstratie was van ons
kannen, wanneer we maar wilden !
Hoe bijna overal gisting kwam in de gemoederen van de meer
vooraanstaande personen in de Bond, moge na het pro en kontra
over „De Stem der Jongeren" met aanhangsel eveneens blijken
uit Jacq. Engels' slot van zijn jaarverslag 1917-1918, waarin hij
als zijn persoonlike mening weergeeft, dat het z.i. nodig is, de
vraag te overwegen, of J.G.O.B. ook nu niet uit zijn geestelike
pakje is gegroeid, of onze neutraliteit op 't ogenblik niet zo wordt
opgevat, dat hij ons in onze geestelike groei belemmert. Hij bedoelt
niet, dat we onze neutraliteit moeten verliezen, maar herzien,
overgaan tot een meer aktieve neutraliteit ! Een eerste vereiste
om „fris" te blijven, acht hij „strijd". En, zegt hij, waar op de
duur zal blijken, dat ons tegenwoordig strijdterrein, de drankstrijd,
te weinig omvattend is en te eng om de jeugd blijvend bezieling
te schenken, moeten we nagaan, of het mogelik is en hoe het
mogelik is, het terrein van de strijd te vergroten, zonder onze
neutraliteit te verliezen.
Zo dachten we op het kongres de oplossing te vinden van al deze
vragen, van al die kwesties, die veel tijd eisten van de leden, omdat
in vele afdelingen ook de zaken besproken werden en daardoor
het werk op de achtergrond raakte. Het mocht evenwel niet zo zijn.
Het kongres was goed. Zaterdag 10 Augustus 1918 opende Elie
Denneboom, na een daverende bakmars, de avend met de gebruikelike woorden. Verder werd de avend gevuld met muziek,
zang, enz. Zondag opende hij het kongres met de traditionele
terugblik.
Als voornaamste voorstel wordt behandeld de samenwerking met
andere organisaties. Zij, die hiertegen waren, voerden de volgende
argumenten aan . J.G.O.B. alleen heeft de zelfstandigheid hoog
gehouden en de samenwerking met andere organisaties is daardoor
dikwels heel moeilik. Gaan we tot die samenwerking over, dan
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zullen we moeten onderhandelen met oudere leiders ; het samen
uitgevoerde werk zou dus altijd mede het werk van ouderen zijn.
Samensmelting is helemaal verkeerd. We molten de Bond niet
verkopen, terwille van een grout aantal leden. Ook is een van
mening, dat we de J.G.O.B.-geest in andere J.O.'s moeten overbrengen, terwijl gewaarschuwd wordt voor samenwerking, waardoor
alleen de drankstrijd wordt gediend en onze idealen verdoezeld.
Van de zijde van het B.B. wordt aangevoerd, dat er van verkopen
of verdoezelen Been sprake hoeft te zijn. Samenwerking is mogelik
en ons beginsel kan ongerept bliiven.
Het voorstel wordt gewijzigd en er zal alleen sprake zijn van
pogingen aanwenden, om tot samenwerking te geraken met G.0.jeugd-organisaties. Zo wordt het aangenomen.
Van het B.B. kwam een na-voorstel, waarin het B.B. werd opgedragen in de komende Winter propaganda-tochten te organiseren
door verschillende delen des lands, om te komen tot de oprichting
van nieuwe afdelingen.
Hierna waren aan de orde de inleidingen, te houden door Jan
Mourits en Elie Denneboom over de vraag : Is het wenselik, dat
leden van J.G.O.B. lid zijn van een politieke organisatie of bewelting ? Het was niet mogelik direkt na het kongres een verslag
te maken van deze inleidingen ; evenmin konden ze worden uitgegeven, zodat ons alleen de herinnering overblijft. Om nu niet het
gevaar te lopen dingen te zeggen, die zij niet gezegd hebben,
zullen we bier het zwijgen bewaren, want ook mijn geheugen
laat me in de steek. Tenslotte hebben we genoeg aan de konklusies.
Want, zoals iedereen begrijpt, ging het voornamelik hierom, of
de Bond uitbreiding zou geven aan zijn neutraliteitstandpunt.
Waar overal in de Bond (zoals hiervoor al reeds terloops werd
opgemerkt) gisting kwam en in vele afdelingen een „Nieuwe
Richting" het hoofd omhoog stak, was het nodig, een standpunt
te kiezen ter voorkoming van eksessen. Het kongres was daarvoor
de aangewezen plaats en al was het dan onder een min of meer
gemoedelike tietel, het onderwerp en de besprekingen moesten
toch de beslissing brengen.
Het resultaat was dan ook, dat de Bond zijn neutraliteitstandpunt
bleef handhaven en niet van plan was, hieraan een ruimere uitlegging te geven, dan met de gewijzigde tijdsomstandigheden
nodig was.
Meenden we, dat de zaak nu of was, het tegendeel bleek al spoedig.
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En nu deze uitspraak gezien in een histories licht, begrijpen we
ook wel, dat dit niet voldoende was, want iedereen had zijn eigen
inzicht en opvatting van de „gewijzigde tijdsomstandigheden".
Maar hierover later !
Na de inleidingen werden behandeld twee voorstellen, een „om
te protesteren tegen de burgerdienstplicht, voor zover die aan
jonge mensen werd opgelegd, niet omdat wij tegen de burgerdienstplicht zijn, maar omdat hier jonge mensen, die volgens ons
Bondsbeginsel nog niet in staat zijn zich in dergelijke zaken een
eigen mening te vormen, tot het vormen van een mening worden
gedwongen". Het andere voorstel had dezelfde strekking, doch
betrof de gewone dienstplicht.
De debatten hierover laten we achterwege. De een meent, dat
we bij aanneming blijven, wie we zijn, en onze neutraliteit in
geen enkel opzicht schade aandoen, de ander beweert, dat bij
aanneming J.G.O.B. geen J.G.O.B. meer zijn zou, en dat er veel
leden hun lidmaatschap zullen opzeggen. De noordelike G.C.
zal zich bij aanneming weer moeten afscheiden.
Beide voorstellen worden met grote meerderheid verworpen.
Nog werd besloten uit de Belden, bijeen te brengen voor het
Marie-Brugman-fonds, geen gedenkteken te bekostigen, doch een
J.G.O.B. tehuis te stichten, waaraan Marie's naam verbonden zou zijn.
Zoals reeds eerder werd meegedeeld, nam Jan Mourits op dit
kongres afscheid. Wim Keizer, ook een der oprichters van J.G.O.B.
ging eveneens heen. Tijdens Jans afscheid stonden de lui spontaan
op en klonk daverend de J.G.O.B.-mars door de zaal.
De andere dag de traditionele picnic met zijn verrassingen, zijn
stroppen, etc. En dan . . . . de kampeerweek. Reeds eerder was
er sprake geweest van een kampeerweek, maar het was nog geen
„fee geworden. Doch nu was het toch werkelikheid. Aan het
kongres werd een kampeerweek verbonden. Het heeft inderdaad
heel veel moeite gekost, die zaak voor elkaar te brengen. Nog
nooit hadden we zoo iets op touw gezet, doch met de pedanterie,
ons eigen, pakten we aan en het lukte uitstekend.
Beroemd is deze kampeerweek geworden, door zijn groot aantal
griep-slachtoffers, door de krachtpudding,. de gappende hondenwacht en „Onze Kampeerweek", door Piet Mooyman verteld.
Het zou alweer te veel plaats vergen, uitvoerig te vertellen van
deze dagen, want, lezende, wat Piet schreef in bovengenoemd
boekje, is elke gebeurtenis waard hier neer te schrijven. Vooral
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waar het voor alien jets nieuws was, waar het weer zo goed
meewerkte, waar de geest zo prettig en goed was, zijn deze dagen
onvergetelik ! (Uit persoonlike ervaring kan ik niet spreken,
want na de picnic werd ik eveneens als „zieke - naar Den Haag
gedirigeerd.) De leden die „Onze Kampeerweek" nog niet gelezen

Kampeerweek 1918 bij Amersfoort
De brutale gappende hondenwacht gesnapt.

Kampeerweek 1918 bij Amersfoort.
Hier heb je een stel van die altijd oproerige hongerige elementen.
42

hebben raad ik aan dit alsnog to doen. Allicht zal de een of andere
zo'n eksemplaar nog wel hebben !
„Jonge Strijd" no 9, 5de jaargang wordt alweer voor een gedeelte
gewijd aan kiften met K.G.O.B., misschien beter gezegd met zijn
Algemeen Sekretaris, Frans Cammel.

Kampeerweek 1918 bij Amersfoort.
Lui, die geen zure krachtpudding lustten en dan
hun eigen potje klaarmaakten.

Kampeerweek 1918 bij Amersfoort.
Als ze aten, dan waren ze vreed(t)zaam.
Wat smaakte dat brood met suiker, he?

De oorzaak ? De S.O.V. gaf een paar brochures uit en Jacq. Engels
heeft deze in „Jonge Strijd" in het kort besproken. Voornamelik
sprak hij over de hier zo sterk in uitkomende groepsorganisaties,
daaraan de mening vastkoppelende, dat voor uitsluitend GeheelOnthouders (ouderen)-organisaties groepsorganisatie niet te verwerpen was, voor de jeugdbeweging echter wel, daar de jeugd
niet voornamelik moest handelen uit Geheel-Onthouders-overwegingen maar uit jeugd-overwegingen.
Frans Cammel zegt dan : „Wij verheugen ons over deze eindelike
erkenning, wij waren overtuigd van ons gelijk. Gaat J.G.O.B. nu
de bakens verzetten ?" Verder zegt hij, dat, daar uit de leden
geen enkel protest kwam op het door Jacq. geschrevene, de Bond
dus deze koersverandering unaniem goedkeurt en vraagt dan ook
of we nu onze Geheel-Onthouders-overwegingen zullen vaarwel
zeggen. Ons antwoord op deze vragen laat ik over aan de fantasie
van de leden. We hebben getracht Frans Cammel aan het verstand te brengen, dat hij de zaak verkeerd zag en dus ook verkeerd
begreep en beoordeelde.
Naar aanleiding van de op het kongres verworpen protest-voorstellen tegen de diverse dienstplichten, verscheen er een gedachtenwisseling in „Jonge Strijd", ingeleid door Us. Schilp, waarin hij
een warm pleidooi hield voor wel protesteren en ons beginsel
hoger te stellen dan de Bond. In hetzelfde nummer schrijft Aart
Verbeek ook al als gedachtenwisseling over „De Naderende Vrede"
met als bedoeling te ontketenen de storm der „Nieuwe Richting"
die spoedig door de J.G.O.B. zou varen I
In die tijd begon. men zich ook voor de J.G.O.B.-militairen te
interesseren. Adressen werden in „Jonge Strijd" gepubliseerd en
van beide kanten aangedrongen kontakt met elkander te zoeken
Ook werden de adressen van de J.G.O.B.-dienstweigeraars gepubliseerd en werd er op aangedrongen, deze mensen zoveel
mogelik te schrijven.
1 April 1919 bedroeg ons ledenaantal 1626, verdeeld over 58 afd.
Er werden in het afgelopen Bondsjaar vele propaganda-feestavenden gegeven.
Stadskanaal maakte het rekort. Deze hield er 5. In het biezonder
mag ook Den Haag genoemd worden, die een feestavend organiseerde in de Dierentuin, waar 1600 mensen ingaan, dock die
avend 1800 bezoekers herbergde, en velen nog werden teleurgesteld. Een schitterende prestatie !
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„Jonge Strijd” was dit jaar best ! Er werd gekolporteerd als
nooit te voren. Langzamerhand zagen we het stijgen, 14.000,
16.075, 18.000 er ten slotte, en dat was het hoogtepunt, en dit
aantal is nog steeds niet overtroffen, 20.100 eksemplaren.
1k neem hier over een berichtje uit de 6de jaargang van „Jonge
Strijd" No. 7, om jullie even een voorbeeld te noemen van onze
prestaties : „De oplaag van de kolportage-nummers „Jonge Strijd"
was van 1 Jan. '19-30 Junie '19 (dus zes maanden)

85425 eksemplaren.
De oppervlakte druks van al deze „Jonge Strijd's" is 33.759 M2.
of bijna 3 J /2 H.A.
Wanneer we de kolommen druks van al deze kranten aan elkaar
leggen, dan krijgen we een lengte van 338 K.M. of ongeveer 1'/4
maal de afstand van Groningen naar Maastricht. Als we al deze
kranten tot op een halve pagina vouwden en ze op elkaar stapelden, dan bereikten die een hoogte van ± 40 Meter".
Dat was werken. We kunnen daar nog steeds een voorbeeld
aan nemen.
De Zaanse Kommissie deed ook weer uitstekend werk. Talrijke,
zeer belangrijke lezingen werden gehouden, alsmede een hardrijderij op schaatsen. Hoeveel deelnemers er waren, wie de
winnaar(s) waren en met welke snelheid gereden werd, hebben
ze uit bescheidenheid (?) niet vermeld.
Assen organiseerde voor een honderdtal kinderen op 5 Des. een
Sint-Nicolaas-feest. B. en W. hadden vergunning gegeven, 2 dagen
met bloempjes en lijsten te lopen en zodoende werd f 231.—
opgehaald.
De eertijds uitgegeven prentbriefkaart, de boom met de wortel,
die er uit moest, bleek niet in de smaak te vallen. De prijs werd
steeds verminderd, maar naar gelang •claarvan, werden er ook
steeds minder verkocht !
In September 1918 . verscheen de „Handleiding inzake afdelingsadministratie". Dit werkje was samengesteld door Aart Verbeek,
die ons hiermee een grote dienst bewees.
De Bond gaf in een oplaag van 1000 eks. ook een maandkalender
uit. Schitterend was hij niet, maar gezien ons eerste werk, goed !
Ook verscheen „Jeugdbloei IV" in een oplaag van 5000 eks. en
het bleek alweer een groot sukses te zijn.
Ook gaf het Bondsbestuur nog uit de hiervoor reeds genoemde
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„Kampeerweek”, geschreven door Piet Mooyman. In een oplaag
van 2000 eks. met 5 foto's, geheel uitgevoerd op kunstdrukpapier.
De uitgave was prachtig, werd goed verkocht en we mochten er
trots op zijn.
De zo lang verwachte liederenbundel verscheen niet. Het zou ons
op f 1.25 per stuk komen, wat voor ons te duur was.
Het Groninger gewest gaf een sluitzegel uit, benevens een almanak,
in een oplaag van 5000 eks. Niettegenstaande de almanak zeer
goed was, 80 pagina's druk en flunk formaat, werd hij een grote
strop, waar vooral het Bondsbestuur de financieel nadelige vruchten
van plukte.
Kees v. d. Peppel schreef een vlugschrift, dat in een oplaag van
5000 eks. werd uitgegeven door de afd. Wageningen.
In de z.g. „Revolutieweek" (Nov. 1918) richtte ons Bondsbestuur
zich via K. ter Laan tot de Tweede Kamer, om sluiting van de
drankgelegenheden te verkrijgen.
Door de leden werd dit jaar opgebracht : f 130.62 voor de vrij.
willige heffing, f 77.88 voor het Marie-Brugman-fonds, f 40.—
(ongeveer) voor het te plaatsen gedenkteken op het graf van
Marie Brugman.
De verhouding tot andere organisaties bleef met een kleine verandering als voorheen. Er scheen tussen K. en J.G.O.B. een weer
vriendschappelike band te komen.
Naar aanleiding van de advertentie in „Jonge Strijd" van „De
Stem der Jongeren", was het weer F. U. Schmidt, die zich in
„De Gids" voor dit geval biezonder interesseerde en het met de
wellevendheid tegenover ons nu niet zoo nauw nam .....
Een minder aangename polemiek werd gevoerd tussen Wim Scheps
(J.C.G.O.B.) en Elie Denneboom over „de kat met de klingelende
bellen". Onnodig hier verder op in te gaan.
Vermeldenswaard is nog dat 5 Oktober 1918 de afd. Zierikzee
verrees. De eerste verovering in Zeeland. Het was direkt een
flinke afdeling. Lang bleef dit echter niet zo. Alles dreef te veel
op enkele mensen, en toen die Zierikzee vaarwel zeiden, ging
het dan ook minder goed. Dat de afd. nu echter nog bestaat en
de lui nog werken is een sprekend bewijs, dat ze taai zijn daar !
Bij Kon. Best. van 20 Augustus 1918, Staatsblad No. 35 werd
de goedkeuring verkregen op onze gewijzigde Statuten.
Afd. Zierikzee stelde een motie voor, welke door het Bondsbestuur
werd overgenomen, en die een opschudding bracht in de Neder46

landse Geheel-Onthouders-pers niet alleen, doch zelfs daarbuiten.
We laten de motie hier volgen :
De ofd. Zierikzee enz.
vernomen hebbende, dat de aktie voor Plaatselike Keuze weldra
sterker dan ooit in ons land zal worden gevoerd,
overwegende, dat de Ned. Drankwet de 16-jarige leeftijd volwassen acht,
van oordeel zijnde, dat men vanaf 16-jarige leeftijd dan ook recht
heeft mede te stemmen over het al of niet sluiten van de kroeg,
dring t er bij het Bondsbestuur ten sterkste op aan, bij de komende
agitatie een spesiale aktie op touw te zetten, ten einde te verkrijgen, dat de volwassenen volgens de Drankwet, in zake Pl.
Keuze eveneens volwassen zullen worden geacht,
en besluit deze motie ter kennis te brengen van de J.G.O.B.-ers
door middel van „Jonge Strijd".
Henk Prakke zegt in zijn toelichting o. m.:
„Begrijp onze P. K.-motie goed ! Wij wensen niet zonder meer op
ons 16de jaar P. K.-stemrecht te hebben. Wij willen enkel een
redelike norm tot bepaling van de stemgerechtigde grensleeftijd.
Wij menen, dat — worden we op zekere leeftijd door de wetgever
in staat geacht ons zelf rekenschap te geven van ons zelfstandig
gaan naar de kroeg — wij ook onze stem molten uitbrengen voor
of tegen de kroeg.-

Het was alweer de Heer Schmidt, die in „De Gids" verscheidene
pagina's daaraan besteedde. Men wilde ons niet begrijpen. Men
bleef vasthouden aan het feit, dat in de motie stond, dat wij dan
ook op 16-jarige leeftijd stemrecht moesten hebben. Zelfs werden
we „bolsjewisten" genoemd. — —
Nu kom ik aan een zeer belangrijk deel van het overzicht, n.l.
de kriesis in de Bond. Stuk voor stuk alles te behandelen,
tegelijk met alle andere gebeurtenissen in de Bond, zal het geheel
niet duidelik maken. Daarom zal ik dit alles achter elkander
bespreken (niet uitgebreid) en dan later weer de andere gebeurtenissen in historiese volgorde vermelden.
Vermeld is reeds, dat afdeling Assen begon met in een motie uit
te spreken, dat het lidmaatschap van J.G.O.B. en de J.O. van de
S.D.A.P. onverenigbaar was met de ideeén van onze Bond.
Ook werd melding gemaakt van de verschijning van „De Stem
der Jongeren" en de gedachtenwisseling, die hierop volgde, waarvoor een spesiaal nummer van „Jonge Strijd" werd uitgegeven,
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en later nog een gedeelte van de volgende kraut werd afgestaan.
Gewezen heb ik tevens op Jacq. Engels' slot van zijn jaarverslag
1917-1918, waarin hij ons de vraag voorlegt of J.G.O.B. nu ook
niet uit zijn geestelike pakje is gegroeid, en op de inleidingen
van Jan Mourits en Elie Denneboom, met de vraag of het
wenselik is, dat leden van J.G.O.B. tevens lid zijn van een
politieke organisatie of beweging, (men leze het resultaat !) en ook op
de op dat kongres tevens behandelde voorstellen om te protesteren
tegen de burger- en gewone dienstplicht. We hebben dit verloop
gelezen. Het is nu weer even opgefrist, dus gaan we verder.
De Bond stond geestelik op dubbel spoor. Bij „Jonge Strijd,April 1919, was gevoegd een vlugschrift van 8 pagina's, getieteld:
„Onze Toekomst — Naar de Eenheid", welk vlugschrift was gericht
aan de leden van het „Verbond van Rev.-Sosialistiese Jongeren"
en ter kennisname aan de leden van de Zaaier, J.G.O.B., J.T.B.,
P.I.A. en S.A.J.O. Strekking was, ons duidelik te maken, wat men
wilde. We nemen over : „En daarom zijn we nu besloten, dat
ons verbond zal vormen een organisatie van Idealistiese Jongeren,
die werken volgens hun motieven en die leven willen van uit het
beginsel der universele liefde — terwijl een daarthe benoemde
kommissie zal onderzoeken, op welke wijze die verbondsleden, die
daaraan behoefte gevoelen — en dat zijn we nagenoeg alien —,
de massale beweging kunnen dienen, m.a.w. op welke wijze we
het best de propaganda kunnen voeren onder de jongeren uit de
fabrieken en werkplaatsen, die we, weinig ontvankelik als ze
doorgaans zijn voor idealistiese gevoelens, op hun eigen ellendige
toestand moeten wijzen en die we moeten leren, welke belangrijke
plaats ze moeten innemen in het produktie-proses.Gewezen werd als voorbeeld op de Duitse organisatie „Der
Vortrupp". Verder gaande zegt men : „Aan geestdrift heeft het
ons Verbond tot op 't ogenblik niet ontbroken, wel aan de
mogelikheid die geestdrift te uiten en deze mogelikheid is gelegen
in de eenheid met alle groepen van sosialistiese jongeren, in de
eenheid van de gehele sosialistiese jeugd in Holland."
In dit verbond worden dan ook de J.G.O.B.-ers genoemd, die het
neutrale standpunt willen verlaten of de hele J.G.O.B. Zij zijn er
van overtuigd, dat de oppositiegroep in J.G.O.B. zich kan verenigen met de op hun program voorkomende eisen en zij achten
het niet uitgesloten, dat J.G.O.B. in zijn geheel deze leuze overneemt.
Zij hebben iets anders dan een lange beginselverklaring nodig,
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korte, pakkende leuzen, die spreken tot de jongeren, die door de
jongeren uit de fabrieken worden begrepen en waarvan ze het
nut en de noodzakelikheid gemakkelik leren inzien.
Als eisen formuleerden zij :

1. Zes-urige arbeidsdag voor jongeren beneden een zekere leeftijd
(b.v. 18 jaar).
2. Minimum-loon op bepaalde leeftijden.
3. Verplicht en gratis vakonderricht op de dag, terwijl de hiervoor bestemde uren van de 6 uur arbeid worden afgetrokken.
4. Leerplicht tot het 18de jaar. (Bij verwerkeliking vervalt natuurlik
punt 1.)
5. Kosteloos openstellen van alle inrichtingen van onderwijs, ook
Middelbare- en Hoge Scholen.
6. Bevordering van jeugd-ontwikkeling, oprichting van tehuizen
voor de jeugd.
7. Bestrijding van militairisme, afschaffing van de dienstplicht,
bestrijding van de burger-dienstplicht.
Dit zijn dan enkele leuzen, die nog door meerdere later gevolgd
zullen worden en die volgens de schrijvers (Jacq. Engels en Jan
Mourits) zonder bezwaar door J.G.O.B. konden worden aanvaard.
Het begon al direkt. Gerrit Zwertbroek (toen al oud-lid) kreeg
de gelegenheid te protesteren tegen de insluiting van bedoeld
vlugschrift in „Jonge Strijd", daar een richting, als daarin werd
aangegeven, geheel in strijd was met J.G.O.B. en keurt de houding
van de schrijvers sterk af, daar zij hun vroegere J.G.O.B.-idealen
verloochenen en de jongeren van de rechte weg der zelfontwikkeling en zelfwerkzaamheid, trachtten af te voeren naar de doolhof
van z.g. „idealisme, sosialisme en dergelijke". Hij zegt verder : „Ze
trachten, spekulerende op enige elementaire gevoelens van recht
bij de J.G.O.B.-ers, de J.G.O.B. in hun richting te drijven", en
„last je niet opsluiten in een bepaald hokje of kooitje, al fluit de
vogelaar nog zo mooi." „Laat je niet verleiden, je belachelik te
maken, zoals zij zich belachelik maken door het stellen van eisen,
die ze niet kunnen verwerkeliken." Zo gaat het artikel voort.
„Jonge Strijd" no. 6 (6e jaargang) bracht het antwoord van het
B.B. Het begon met te verklaren, dat het zowel uit teoreties als
prakties oogpunt zich fel kant tegen inhoud en strekking van het
geschrift. Dan wordt verklaard, waarom men het geschrift bij
„Jonge Strijd" insloot, n.l. om de belanghebbenden de gelegenheid
te geven, hun gedachten in de kortst mogelike tijd tot onze leden
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te brengen. Daardoor werden de gemoederen in beweging gebracht,
werd hun iets te denken gegeven en werden zij geprikkeld, hun
gedachten eens toe te spitsen op redenen van bestaan en voortbestaan van onze Bond. Zij vragen dan : „Zijn de redenen, waarom
tot nu toe de neutraliteit angstvallig bewaard bleef, zo plotseling
verdwenen ?" of „Is de gesteldheid van de jonge mensen van deze
„naoorlogstijd" zozeer veranderd, dat voor hen niet meer hetzelfde
geldt en Belden kan, als voor en tijdens de oorlog door ons als
juist werd aangenomen ?" Zij geven daarop zelf het antwoord
„Wij geloven, dat geen van beide het geval is. Nog zeggen we
— en met recht — dat het de groeiende, jonge mens onmogelik
is, in zijn groentijd een wereld- en levensbeschouwing, een maatschappelik inzicht en een geestelik-zedelike levensnorm de zijne
te noemen, en al zijn handelingen daarnaar te richten, tenminste,
indien hij zich er van vrij wil houden de zaak door andermans
brilleglazen te bekijken, als hij zelfstandig wil blijven in denken,
oordelen en doen."
Het geeft toe, dat er ontegenzeggelik een verandering in de
geestesgesteldheid van de jonge mensen te bespeuren is, wat wordt
toegeschreven aan de wereldoorlog. Wij hebben de mensonterende
slachting niet aangestaard „met de botte gelukzaligheid van een
koe, die een trein voorbij ziet gaan". Neen, er is geboren een
dadendrift, een lust tot aktie. Het meent echter, dat die veranderde
omstandigheden geen prinsipiêle, innerlike veranderingen hebben
aangebracht in het wezen, in de psychologie (zielkunde) van de
jonge mens, en komt tot de konklusie, dat dit alles moet leiden,
noodzakelikerwijs, tot „onrijp gedoe", en het B.B., zonder enige

uitzondering, acht zich als leider van een belangrijk deel der
jeugd-organisaties in ons land niet gerechtigd daarin de hand te
hebben en wenst daarvoor generlei verantwoordelikheid te dragen.
J.G.O.B. moet blijven, wat hij was ! In J.G.O.B. moet geploegd
en gezaaid worden en niet geoogst !
In „Jonge Strijd" no. 7, (1919) wordt gepubliceerd een brief uit
Purmerend, aangaande de richting van onze Bond. Zij menen, dat
de Bond in de toekomst meer levensverdieping moet brengen aan
de jeugd (zowel aan de jeugd van H.B.S. en Gymnasia als aan
de jeugd van de fabriek en werkplaats.) Zij willen geen bepaalde
richting, geen bepaalde leuzen, omdat zij vertrouwen hebben in
het groeiende leven !
Op zich zelf heel goed bedoeld, maar op alle plaatsen komt de
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praktiese uitleving van deze teorieen onmiddellik met het Leven
in botsing en dan loop je te pletter.
Zo kwam het Hilversumse kongres. We gingen daarheen met de
vaste overtuiging, dat nu de oplossing gevonden moest worden,
dat we de Bond niet langer in de waagschaal mochten stellen, door
altijd maar door te teoretiseren over een „Nieuwe Richting".
Groot was de belangstelling voor dit Hiversumse kongres. 550 lui
waren daar aanwezig om over de toekomst van de Bond te besluiten.
We behandelen nu alleen deze kwesties en beginnen dan met de
inleiding van Jan Labruyere. Hij begint met terug te gaan, tot
de oprichting van J.G.O.B. en beziet dan de jeugd en de organisatie
in het licht van toen en tans ! Heeft de Bond genoeg aan wat tans
de doelsomschrijving aangeeft? Genoeg, om in de jonge mensen
een mooi, goed entoesiasme te wekken? Dient de bond in zijn
opzet niet duchtig veranderd te worden, opdat hij blijve het
brandpunt van de jeugdbeweging ? Wat moet de bond zijn in de
jeugdbeweging ? Een algemene, of een zeer biezondere groepsorganisatie ? We zouden zeggen . allebei ! Er zij voor ieder plaats
en dan juichen wij de Nieuwe Richting toe. Als algemene jeugdorganisatie alleen wensen wij J.G.O.B. te beschouwen. En dan
mogen we onze leuzen niet maken tot een soort gewijd taaltje,
onverstaanbaar voor de grote massa en als holle fraseologie in
de oren klinkend. Dan hebben we te spreken in een taal, die
verstaanbaar is en weerklank vindt in ieders hart. Dan hebben
we onze beweging niet te maken tot groepjes van idealisten, maar
hebben we er voor te zorgen, dat het frisse er blijve leven en heersen !
Zien we de oude beginselverklaring onder de ogen en de voorstellen voor een nieuwe, dan zijn in geest beide gelijk, doch wint
de bestaande het verreweg in juiste formulering. Brengen we slechts
de tegenwoordige beginselverklaring goed tot uitvoering, dan is
daarmee tevens de „nieuwe" vervuld.
Prakties komt de „Nieuwe Richting" er dus op neer, dat wij de
Bond doen stollen, dat hij inzakt van strijdorganisatie tot grote
klub van weinig bereikende en veel teoretiserende idealisten.
Na deze inleiding begonnen de debatten. Ondoenlik is het hiervan een overzicht te geven. Alleen kwamen we tot de ontdekking,
dat vele afdelingen in de oppositie waren, doch nog meer „Nieuwe
Richtingen" werden voorgesteld en aanbevolen.
Zo werd b.v. ook nog gezegd, dat de Bond nooit neutraal is
geweest, omdat hij het vrije onderzoek toeliet !
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Ten slotte werd de volgende B.B.-motie met 21 stemmen tegen
en 68 voor aangenomen :
De algemene vergadering van J.G.O.B. enz.,
overtuigd zijnde te spreken als deel van de naar hoger strevende jeugd,
zich bewust, dat Binds het beeindigen van de oorlog een geheel
nieuwe fase van geestelik en maatschappelik leven is ingeluid,
aan welks invloed J.G.O.B. zich niet wenst, nog zal kunnen
onttrekken,
in de Bond willende blijven zien de organisatie, waarbinnen de
idealen der jeugd het beste tot voile ontplooring kunnen worden
gebracht,
spreekt als Naar mening uit, dat daartoe noodzakelik is, dat, zonder
nochtans art. 2, punt a. en art. 4 van de statuten uit het oog te
verliezen, meer dan tot dusverre de punten b. en c. van art. 2
(doelsomschrijving) naar voren behoren te worden gebracht en
daarvoor positieve (meer siestematiese) arbeid verricht,
wekt de Bondsleden op, naast de strijd voor geheel-onthouding
een onvermoeide strijd te voeren voor laatstgenoemde punten der
doelsomschrijving,
nodigt afdeiiugs-, gewest- en Bondsbestuursleden uit, die strijd
zoveel mogelik te steunen en daaraan leiding te geven,
en gaat over tot de orde van de dag.
Na aanneming van deze motie werden verschillende „Nieuwe
Richtings-voorstellen" ingetrokken en de overige van de agenda
afgevoerd. Er werd gezegd van de motie, dat er geen houvast
aan was, alles veel te vaag, alles- en niets-zeggend, waardoor
toen van de groene tafel de vertrouwenskwestie werd gesteld
met het bovenvermelde resultaat.
We waren er nog niet ! We raakten integendeel nog meer en
nog vender van streek. De eenheid kwam niet, en overal staken
de oppositie-groepen de koppen op !
Voor het eerst ook in J.G.O.B. kwam het er bij de verkiezing
van een Bondsvoorzitter op aan, welke richting hij was toegedaan.
En als kandidaat van het B.B. stond Henk Witte als vertegenwoordiger van de „nude" J.G.O.B. en Ab Menist, als tegenkandidaat van de „Nieuwe Richting." Met een meerderheid van
33 stemmen werd Ab Menist gekozen.
Reeds kort daarna (de 2de B.B.-vergadering na het kongres) bedankte Ab Menist omdat hij van inzicht veranderd was ; immers
hij had de B.B.-motie uit te voeren, wat begrijpelikerwijs niet
met zijn ideeen overeen kwam.
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Wiebe Everaarts werd zijn opvolger (ad interim).
Nog even kom ik terug op het vlugschrift van Jacq. Engels en
Jan Mourits. Het leek wel, of in het gewirwar van al de richtingen,
de groep van het Rev. Sosialisties Verbond een vaste kring om
zich heen kreeg. 25 Mei werd te Utrecht een vergadering gehouden, bijeengeroepen door Jacq. Engels, van alle „NieuweRichting-mensen - , en het bleek (wat reeds eerder werd gezegd),
dat bijna elke plaatselike groep hetzelfde doe! langs een andere
weg wilde bereiken. Het liep op niets positiefs uit, evenmin als
de vergadering, door Wim den Broeder te Amsterdam uitgeschreven,
die voor de oude J.G.O.B. was, een positief resultaat had !
Direkt al na het Hilversumse kongres begon het weer. Derk de
Vries schreef een artikel „Klaarheicl - , waarin hij op • minne en
grove wijze het zo juist in funktie zijnde B.B. aanviel. „Ze waren
niet meer (het B.B.) de entoesiaste leiders van een opstandige
beweging, maar bezadigde mensen, die de positie van de Bond
moesten hoog houden. - En verder : „We zullen trachten te zijn
de roering brengende bacil." Hun doel werd bereikt. In Haarlem
moest het B.B. ingrijpen. Hilversum, Weesp, Musselkanaal en
nog vele andere afdelingen zijn er de treurige voorbeelden van.
Dan kregen we de jeugd-exploitanten, oud-J.G.O.B.-ers, die hun
eigen jeugd in J.G.O.B. vergeten waren. Ze deden hun best eigen
overtuiging ingang te doen vinden en „spekulerende" op hun
invloed, schermende met hun waanwijsheid, zijn ze voor vele
afdelingen en leden noodlottig geweest. „Hier en daar stak een
nieuw sektetje zijn nieuw vaantje omhoog. 1) We kregen de
„Stormklok- en „Levensverdieping.„Jonge Strijd" was natuurlik ook niet goed meer. „Levensverdieping'' zou daarvoor in de plaats wat beters brengen. Ze brachten
het tot 2 of 3 nummers en in de resensie van het eerste nummer
schreef Henk Prakke : „O, ik haat dat zinloze-woord-geklater,
die wezenloze woorden-wellust, dat patetiese gefraseer ! En moet

dat de uiting heten van een nieuwe geest, spreekt

de vrije
mens ? .... Neen ! — want het is weer die vervloekte splijtzwam,
die alles versnipperende en ontwrichtende splijtzwarn, die elk maar
even afwijkend meninkje zijn eigen „orgaan - en zijn eigen stroompje
in elkaar doet knutselen. Het is de kliekjes-geest van de zich
uitverkoren wanenden, van de zich van de boze wereld afkerenden,
zo

') Henk Prakke in zijn jaarverslag 1919-1920.
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het is de knusse klubjes-geest, die overwonnen zal moeten worden,
voor we komen tot de grote beweging, die werkelik wat bereiken zal."
De „Stormklok" kwam. De resensie van Siberius van Noorden
zegt daarvan : „Loos Alarm", en komt tot de konklusie, dat de
„Stormklok" nog niet met recht klept. De storm was spoedig
voorbij en de klok klepte al lang niet meer.
In „Jonge Strijd" verscheen als feuilleton „De Zoeker", door
Dam en Hannes, waarin het Sektarisme van de voortbrengers
van deze 2 bladen en hun aanhangers fel werd gegeseld.
In het Maart-April-nummer van „Jonge Strijd" kwam de reaktie.
Het gewest Gelderland-Overijsel kwam met een motie, inhoudende :
„de Bond blijve de organisatie van de zoekende jeugd, strijdende
voor geheel-orithouding". Doordat we tot voor kort Ab Menist
als voorzitter hadden, die de „N. R." vertegenwoordigde, was het
dus steeds moeilik geweest voor het Bondsbestuur zijn hooding
te bepalen. Nu echter met Wiebe Everaarts aan het hoofd, kwam
het tot een scherpe aktie, die stelling nam tegenover de uitbuiting
van de Bond, ten bate van de diverse politieke beginselen. Wiebe
Everaarts schreef een eveneens zeer sterk afgebakend onderschrift
bij de motie van zijn gewest, o.a. : „Leden van J.G.O.B., die een
mening gevonden hebt — Ruk uit !" Daarop kwamen van diverse
afdelingen weer scherpe kritieken op de mening van Wiebe. Ten
onrechte meende men, dat, wat Wiebe geschreven had, de mening
was van het Bondsbestuur. Het bleek anders te zijn.
Nu kwamen er scherpe tegenstellingen : afdelingen tegenover
gewesten. In de afdelingen zelf de bepaalde oude en nieuwe
groepen, ja zelfs in het Bondsbestuur kwam men niet tot eenheid,
integendeel de toestand werd steeds scherper.
In het Junie-nummer van „Jonge Strijd" komt dan eerst Annie
Verhoeven met Naar artikel „Onze J.G.O.B." Zij beweert, dat
niet goed uit elkander wordt gehouden de politieke propaganda
in naam van J.G.O.B. en de politieke overtuiging van J.G.O.B.leden. Op grond van de huidige beginselverklaring, vraagt zij
gelijke rechten voor alien, dus ook voor de kommunisten, waar
het bier in hoofdzaak om gaat. „J.G.O.B. is richtingloos geworden.
Maar wie van oordeel is dat een J.G.O.B.-lid geen eigen mening
mag hebben, is ver van het oude J.G.O.B.-beginsel van vrijheid
afgedwaald". Met dit artikel was het B.B. het volkomen eens.
Henk en Wiebe waren torn al heengegaan.
In hetzelfde nummer van „Jonge Strijd" komt Gerrit de Groot
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met „Naar de Eenheid". „Onze Bond wordt vleugellam geslagen,
onze propaganda onmogelik gemaakt, indien we niet kunnen
komen tot eenheid !" Alle Bondsbestuurs-leden, met uitzondering
van Henk Prakke en Wiebe Everaarts, meenden, dat het niet in
het belang was van J.G.O.B., als ieder lid bedankte, die een
levensrichting gevonden had. Verder geeft hij een overzicht, hoe
het wel moet, maar zo was het niet en met die praktijk moesten
we toen alleen rekening houden.
Dit meningsverschil was voor Wiebe Everaarts als Bondsvoorzitter en Henk Prakke als Bondssekretaris het sein om of te treden.
In hun plaatsen kwamen resp. Gerrit de Groot en Jo Hueting.
Bij het heengaan van de 2 eerstgenoemden schreven ze in „Jonge
Strijd" „Waarom we gaan !" Enkele passages neem ik daaruit over.
,,,,Na het uittreden van Ab Menist heeft het Bondsbestuur zijn
eenheid teruggevonden". Dit schreef Wiebe in zijn zo gewraakte
artikel. Dit artikel, geschreven namens het Bondsbestuur, gaf
volkomen weer de Bondsbestuurs-mening. Na verschillende besprekingen elders, gevoerde akties en ontvangen moties, wijzigden
zich de meningen van onze mede-Bondsbestuurs-leden zodanig,
dat daaruit door ons begrepen werd, een gedeeltelik toegeven
aan de wensen der „Nieuwe Richting", die we juist verderfelik
voor onze Bond vonden. Wij wilden de kwestie dadelik uitvechten ,
de nu gevolgde methode leidt noodwendig weer tot een kompromis,
waarbij de Bond zal moeten blijven een schip zonder roer. Wie
een mening gevonden heeft, moet er uit, zo schreef Wiebe en zo
menen we nog ! Het gevaar voor de politieke winst-jagerij blijft.
Van een op dit punt niet volkomen eensgezind Bondsbestuur zal
B een krachtige leiding kunnen uitgaan. We menen het daarom
onze plicht te gaan. Wint de Bondsbestuurs-mening van nit het,
dan krijgen we een organisatie, waar de oudere leden, „gevonden"
hebbende, de geestelike ontwikkeling van de jongeren vereenzijdigen zullen, waar dan ook telkens verpolitiekte broekjes met
hun adepten zich zullen verenigen tot „Nieuwe Richtinkjes".
Verlaten we het zinkende schip ? Ja --- tenminste de kommandobrug ! Graag hadden we meegeholpen te horen, wanneer we ook
het lek hadden molten stoppen. Nu ons dit laatste ook onmogelik
gemaakt wordt, het water dus naar binnen zal blijven stromen en
het schip zodoende niet meer te redden is, moeten we de kommandobrug wel verlaten".
Onmiddellik werd naar aanleiding hiervan W. en H. verweten,
dat zij een „Nieuwe Richting" wensten en niet de anderen.
Zo kwam dan ons kongres. Voor 2 jaar reeds hadden we
gezegd : „Op het kongres moet het weer tot eenheid komen" en
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met dat idee zijn we er heengegaan, hebben we er veel gepraat,
maar hebben we nooit bereikt, wat moêst ! En nu stand het onomstotelik vast : bier in Arnhem moêst het gebeuren. Joh. Hueting
schreef over een „schijnbare" chaos. We wisten wel beter. Het
was geen schijn, het was wêzen ! De chaos was er! Het moest
worden een werkkongres, alleen opbouwend werk moest worden
verricht I En voor hen, die werkelik nog 't oude beginsel hadden
vastgehouden en vast besloten waren het „oude" te doen zegevieren, was het geen gemakkelike gang naar het kongres. En het
bleek, dat vele afdelingen voorstellen hadden ingezonden, betrekking
hebbende op de „Nieuwe Richting" in de Bond (als het kon een hele
nieuwe Bond !), maar zij waren het evenmin met elkander eens. leder
had daar zijn eigen idee, ieder vocht daar voor zijn persoonlikeof afdelings-gevoelens en het werd er nog moeiliker door.
Nu het kongres. De zaken begonnen reeds bij de kritiek op het
jaarverslag en de Bondsbestuurs-leiding, dock deze aanmerkingen
werden, voor zover ze in verband met de „N. R.'' stonden,
gesmoord en naar later verwezen.
Bij het begin van het kongres, Zondags, was aan iedereen een
circulaire uitgereikt, ondertekend door Jan Mounts en Jacq. Engels
met opschrift : „Aan de J.G.O.B.-ers op het kongres van 1920".
In zijn geheel overnemen vergt te veel plaats, dock het pamflet
is te interessant en de kijk, die we krijgen op de meningen van
onze vroegere Bondsbestuurs-leden (waarvan 1 oprichter van de
Bond) te mooi, om het zonder meer te passeren. Het begint dan.
„Kameraden" !
De Bond gaat dood. Het ledental loopt achteruit met honderden
in een jaar, de pit is weg, de richting is verloren. Kleine, peuterige
leidertjes hebben dit jaar aan het roer van de Bond gestaan.
Wat nu?
Groningen komt met een voorstel tot zelfmoord, n.l. om te onderzoeken of we niet met hudje en mudje over kunnen gaan in de
Jeugdbond voor Onthouding. Dat zou een roemrijk einde voor
J.G.O.B. zijn ! De trotse, fiere, zelfstandige J.G.O.B., de schrik
van alle kleinzielige, Hollandse krentenwegers, laat zich vrijwillig
de leiband der ouderen aanleggen en belooft zoet, nimmer meer
op verboden paden te lopen.
Welk een prachtig vuur was er in J.G.O.B. bij de oprichting en
nu dit voorstel ! Welk een ontaarding.
Ja, de Bond is doodziek. En nu zal op dit Arnhemse kongres de
crisis een oplossing moeten brengen. Hoe zal het aflopen ? Zal
J.G.O.B. sterven als een afgeleefde grijsaard of zal er nog genoeg
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jong leven in de Bond wonen om in ëën koortsachtige crisis de
ziektekiemen te vernietigen en als een jonge gevaarlike reus weer
in Holland te staan, als een geestdriftige strijder tegen alle onrecht
en onderdrukking en voor een nieuwe mensheid in een nieuwe
maatschappij ? Het woord en de daad is aan jullie."
En verder :
„Wij willen ronduit zeggen, dat wij de meeste voldoening zouden
hebben, wanneer in Arnhem mocht blijken, dat de meerderheid
der J.G.O.B.-ers zo was gestegen in inzicht in de ontwikkelingsvoorwaarden der mensheid, dat zij resoluut en scherp stelling zou
nemen tegen de ondergaande klassenmaatschappij van het kapitalisme met zijn vreeselike uitbuiting, zijn verfoeilik militairisme en
zijn bloedige oorlogen en voor de Maatschappij van gelijkheid
en broederschap : het sosialisme, het kommunisme.
Wij vrezen echter, dat de Bond als zodanig dit peil nog niet
heeft bereikt. Is dit zo, dan hebben wij als oucl-J.G.O.B.-ers
het recht jullie te zeggen : verraad de beste idealen van J.G.O.B.
niet ; Beef je zelfstandigheid nooit prijs, verlaag je mens-zijn niet
tot onthouder wezen zonder meer en zorg dat de vrije meningsuiting in J.G.O.B. wordt hersteld. ')"
Voortgaande zeggen ze :
„Jongens, wij revolutionairen hopen zo, dat jullie over meer
dingen spontaan verontwaardigd zullen zijn, omdat jullie hebt
„de zuivere intuitie van het recht".
Als jullie aanschouwd hebben de wereldoorlog, dan hopen wij,
dat je diep verontwaardigd bent. Is dit niet zo, wij zijn bedroefd.
Als jullie zien, hoe Ierland wordt onderdrukt door Engeland, dan
hopen we weer, dat jullie spontaan verontwaardigd zullen zijn, is
dit niet zo, wij zijn teleurgesteld.
Als jullie lezen van de uithongering van Duitschland en Oostenrijk,
dan hopen we, dat jullie opspringen en een schreeuw van protest
laten horen. Zwijgen jullie, wij staan verslagen.
Als jullie leest, dat de internationale roversgroepen het Rode
Rusland, dat zich van de knoetheerschappij heeft bevrijd, en het
sosialisme moeizaam gaat opbouwen, van alle kanten aanvallen
en door de blokkade uithongeren, en jullie geeft Been kik, jullie
blijven als suffe schapen stil, eeuwig stil als het graf, dan zouden
wij wel kunnen huilen om jullie lafheid en domheid.
Als jullie lezen dat Liebknecht en Rosa Luxemburg worden vermoord door Pruisiese jonkers en duizenden arbeiders door de
Duitse regerings-sosialisten, en jullie praten over matigheid of geheelonthouding en niets meer, dan begrijpen wij niet, dat jullie jong zijn.
1 ) Zelfs het stukje van Anna Verhoeven, waar de meerderheid der leden het mee
eens is wilden de „idealisten" Henk Prakke en Wiebe Everaarts weigeren.
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Als jullie horen van de gewelddadige onderdrukking van Egypte,
van Voor-Indie, van Nederlandsch-Indie, en jullie roepen het niet
luid uit : Het is genoeg ! Weg met het Imperialisme ! 0, jongens,
dan kost het ons moeite, om jullie niet te gaan verachten, om jullie
grote lafheid, om jullie kouwe onbewogenheid voor het leed der
millioenen mensenkinderen, die je zegt lief te hebben.
Slechts ëêne verontschuldiging vinden we voor jullie. En deze is :
jullie weten het niet. Jullie zijn onbewust. Als jullie . . . ., dan . . . .
Maar nee, jongens jullie weten het niet, het kan niet. En als dit
zo is, dan willen wij heus niet, dat jullie je toch een etiketje
„revolutionair - opplakken, want dat zou ons nog meer pijnigen.
Maar dan zijn jullie ontuig, als je in dit geval niet zegt, ik wil
gaan weten.
Tot dat doel moet J.G.O.B. dan ingericht worden. Een reeks
kursussen moet in elke J.G.O.B.-afdeling gehouden worden, want
vreselik is de onwetendheid, vreselik is de achterstand. Nog
deze winter moet dat voor elkaar. En heus, je hoeft niet alleen
kommunisten uit te nodigen. Als je ons, kommunisten, maar niet
uitsluit, want we hebben veel te zeggen.
J.G.O.B.-ers richt je weer op, laat de oude fierheid op dit Kongres
weer herboren worden en wij zullen trots zijn op jullie.
Zo niet dan zal de naam J.G.O.B. een bitterheid in ons doen
geboren worden en wensen we jullie een fatsoendelike begrafenis."
Dat was voor het grootste deel de inhoud van hun circulaire.
Bij het lezen er van kwam bij mij een grote bitterheid en onwrikbaar stond het vast bij me, nooit mocht J.G.O.B. overgegeven
worden aan dezulken. Ik zal geen besprekingen geven over dit
stukje werk van 2 van onze harde werkers van vroeger, treurig
en beneden alle peil !
Indruk maakte de circulaire zeker. Velen zijn door de ruwe, brutale
en opgeschroefde taal hun hoofd kwijt geraakt en beklemming
was er en angst in de ogen van de „ouden-.
Gerrit de Groot hield zijn inleiding en merkte op, dat in J.G.O.B.
een grote chaos heerst, die het vuur tot werken benam. De
oorzaken hiervan zijn z.i. te zoeken in de diverse en alle weer
van elkander verschillende stromingen. Men trachtte door de
Hilversumse motie de zaak te sussen, doch dit bleek niet mogelik
en tans is de houding tegenover elkander zeer scherp en dikwels
onkameraadschappelik. De oorzaken van deze nieuwe stromingen
zijn in hoofdzaak te wijten aan de oorlog.
Velen denken hun J.G.O.B. verouderd en hebben hun politieke
levensrichting gevonden (of zij menen dit in ieder geval) en de
kommunistiese gedachte viert hoogtij. Waarom was het echter
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nodig, de propaganda daarvoor in naam van J.G.O.B. te voeren?
Velen wilden, dat de Bond zich uitsprak inzake grote politieke
vraagstukken. Hetzij bewust of onbewust, het gebeurde meerdere
malen, dat in naam van J.G.O.B. een politieke rede werd uitgesproken. Dit alles bracht verwarring, krachtsuitputting, vermindering
van leden, etc. Reeds werden naast J.G.O.B. door en uit J.G.O.B.-ers
nieuwe groepjes opgericht, die echter zeer klein bleven. 't Is een
geweldig gewirwar, de een wil Been reglementen, de ander zich
uitspreken voor niet-roken, vegetarisme, dienstweigering enz.,
weer een ander wil rebellen kweken. Beverwijk wil de gelegenheid openstellen aan ieder, die zich tot de jeugd rekent, lid te
worden. Amsterdam trekt een grens tot 26 jaar en wil iedere
groep naar wens aktie laten voeren. Dit zou Leiden van bandloosheid naar bandeloosheid. Hoe een orgaan, waar 70 verschillende
meningen worden gevolgd ; waarom een reglement een onderdrukkingsysteem ? Dergelijke vragen dringen zich tans ernstig op
de voorgrond en ze moesten of alle beantwoord worden, Of de
afgevaardigden moesten een houding aannemen, die dit alles overbodig maakte en duidelik en klaar de zaken vastlegde.
Vergeef me, dat ik nu al de debatten oversla. Ik heb ze in de
eerste plaats niet op papier en in de tweede plaats weten jullie,
hoe en welke de vragen waren, en nu alles nog eens uit te gaan
benen, lijkt me overbodig. Voor een „Nieuwe Richting" of een
geheel nieuwe Bond waren spesiaal de woordvoerders Herman
Schuurman, Herman Groenendaal, Kees Kuiper en Ab Menist,
voor de „oude" J.G.O.B. Wiebe Everaarts, Henk Prakke en
Henk Witte. Lang is er gepraat en veel is er gepraat, heftig
is er gesproken en er is geschreeuwd, maar tot een goed einde
kwamen we niet. Er was echter 's middags een motie ingediend
door Henk Prakke en nog 9 anderen, waarvan de inhoud was
als volgt :
„De J.G.O.B., bijeen in haar algemene vergadering van 31 Julie
en 1 Augustus 1920,
spreekt als haar oordeel uit, dat jonge mensen, die op politiek
gebied hun richting menen gevonden te hebben en er voor zijn
gaan ijveren, niet meer in J.G.O.B., de organisatie van de zoekende
jeugd, tuis behoren, maar in de grote-mensen-beweging,
geeft het B.B., de G.B.'s en de afdelingsbesturen opdracht, alle
leden, die voor een bepaalde politieke beweging ijveren in J.G.O.B.,
als lid te royeren,
en besluit met Kerstmis of op door het B.B. te bepalen andere
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datum, opnieuw bijeen te komen ten einde met de dan overgebleven
leden nader te beraadslagen."
Ook over deze motie is veel gepraat, omdat ieder voelde de
belangrijkheid er van. Ten slotte werden de beide voorstellen
(de belangrijkste !) van Beverwijk en Amsterdam verworpen en
werd de bovenbedoelde motie, die de naam kreeg van „de
scherpe Resolutie van Arnhem'', aangenomen !
Het pleit was dus beslist. Neen, nog steeds waren we er niet!
Onmiddellik na het kongres werd er in Arnhem een B.B.-vergadering gehouden en van daaruit een circulaire naar de afdelingen
gezonden, waarin nog een toelichting op de Arnhemse Scherpe
Resolutie :
„Vriend en !
Het Arnhemse kongres heeft klaarheid gebracht. De algemene
vergadering sprak als haar oordeel uit, dat leden, die op politiek
terrein hun richting menen gevonden te hebben en er voor zijn gaan
ijveren, niet meer in J G.O.B., de organisatie van de zoekende jeugd,
tuis behoren, maar in de grote-mensen-beweging, en heeft het B.B.,
de G.B.'s en de afdelingsbesturen opdracht gegeven leden, die in
J.G.O.B. voor enige politieke beweging ijveren, als lid te royeren
Prakties komt deze uitspraak bier op neer, dat :
1°. als zedelike gedragslijn aangenomen is, dat ieder, die voelt
in de grote-mensen-beweging te behoren, niet Langer in onze
Jeugdbeweging blijft hangen, maar uit zichzelf zijn plaats daarginder gaat innemen, wijl de Bond voor hem zijn taak gedaan heeft ;
2°. dit de enkele, die toch in onze gelederen blijft hangen en
de J.G.O.B, tracht te gebruiken ten behoeve van zijn politieke
idealen, door royement duidelik gemaakt wordt.
Duidelikheidshalve is reeds op de algemene vergadering uitdrukkelik
verklaard, dat het in genen dele de bedoeling is ons doelpunt
„Algemene Ontwikkeling" ook maar in enige mate te veronachtzamen. Integendeel beoogt de motie juist, dat gewaakt zal werden
voor verëênzijdiging van deze algemene ontwil.keling.
We stellen ons voor in het e.v. nummer van „jonge Strijd", dat
begin September verschijnt, onze plannen voor het nieuwe Bondsjaar te ontvouwen. Jullie kunt dan zelf oordelen !"
Staande het kongres waren na de aanneming van de Scherpe
Resolutie tot Bondsvoorzitter en Bondssekretaris gekozen respektievelik Henk Witte en Henk Prakke. Voornamelik was dus hen
de taak op de schouders gelegd, om de teugels in handen te
houden. Zeer velen gingen weg van J.G.O.B., bedankten als lid
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en traden toe tot andere, vrije groepen, zodat afdeling na afdeling
ons ontviel. Op de B.B.-vergadering van 22 Augustus 1920 kwam
het alweer in het nieuwe B.B. tot een botsing met Gerrit de
Groot en Kees van de Peppel, beiden Gewest-Voorzitter. Reeds
eerder hadden zij hun aktie voorbereid en deelden dan ook op
deze B.B.-vergadering mede, dat beider Gewesten, Zuid-Holland,
Zeeland, Noord-Brabant en Noord-Holland, Utrecht en Gelderland, een referendum wensten over de Scherpe Resolutie. Als
toelichting op hun wensen verzonden zij de hieronder afgedrukte
circulaire aan de afdelingen :
„De algemeene verwachting, dat het Arnhemsche congres klaarheid brengen zou, is voor velen een teleurstelling geworden.
Inplaats van eënheid te brengen, werd de verdeeldheid grooter,
door aanneming der welbekende congresmotie, die door haar
vaagheid voor tweeêrlei uitlegging vatbaar is. Een scherp omlijnde
toelichting van het B.B. was dan ook noodzakelijk ! Het B.B.
meende echter, dat de toelichting in de circulaire van het D.B.
voldoende was. Wij deelen deze meening niet! Nu zullen jullie
per referendum over de motie moeten beslissen. Verwerping
beteekent dat iedereen, die eene politieke overtuiging heeft en
niet de Bond misbruikt ten behoeve daarvan, zal kunnen blijven !
Verwerping beteekent het behoud van de beste krachten voor
den bond. Wij gelooven, dat wanneer bij referendum de motie
wordt aangenomen, de Bond verdwijnen zal, omdat na het
royeeren van hen, met eigen overtuiging in maatschappelijk opzicht,
de Bond zOOzeer zijn beste krachten verloren zou hebben, dat
een zelfstandige jeugdorganisatie onmogelijk zou blijken. Dit
gevaar hebben we duidelijk in te zien. leder, wier hart nog warm
klopt voor de J.G.O.B., zooals die altijd geweest is, moet in deze
motie zien een aan banden leggen der vrije meeningsuiting in

J.G.O.B. en in de uitvoering het slooperswerk onzer Drganisatie.
Voor velen van jullie is J.G.O.B. een stuk van je leven geworden.
Je hebt gezwoegd voor ons prachtig stuk jeugdbeweging, strekkend
tot heil van heel de Nederlandsche jeugd ! ! En nu wordt bij dit
referendum jullie stem gevraagd over deze motie, die langzaam
maar zeker vernietigen zal het werk, door alien opgebouwd.
Vrienden J.G.O.B.-ers, begrijpen jelui goed, wat er van jelui
gevraagd wordt ? We zeggen tot ieder, die nog voelt voor onzen
Bond : Stemt tegen de motie !! Zie verder de artikelen in „Jonge
Strijd". Bespreek alles op je vergaderingen, ook op de G.C.vergadering, en mocht de motie worden aangenomen, beseft dan
je plaats in de jeugdbeweging ; je hoort van ons wel nader. Bedenkt
vooral : een goede, sympathieke toelichting van het B.B. verandert
niets aan de vernielende kracht van de motie. Oordeelt de motie
naar zichzelf, niet naar wat daarover keurig geschreven wordt !"
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Wij drukken hun artikel met een onderschrift van Henk Prakke
hierbij af .
„Vrienden ! In den geheelen Bond gaat een storm van verontwaardiging op over de congresmotie en de daarop verschenen
circulaire van het D.B., ons inziens terecht. De motie toch zegt,
dat leden, die op politiek terrein hun richting gevonden menen te

hebben, en er voor gaan ijveren, niet meer in J.G.O.B. thuis behooren.
leder, die voor een bepaalde politieke overtuiging gewonnen is,
gaat daarvoor ijveren ; we kunnen ons onmogelijk iemand voorstellen, geloovende de oplossing te zien uit de ellende te raken
der chaotische maatschappelijke toestanden onzer dagen, die deze
overtuiging niet steeds verdedigen zal en er voor gaat ijveren.
Het gevolg dezer motie zal dus zijn, dat J.G.O.B. wordt een
organisatie van kleurloozen, die door het verlies van haar beste
krachten, machteloos en lamgeslagen wordt. De motie komt letterlijk
neer op het zoo sterk bestreden zinnetje van Wiebe in het Meinummer van „Jonge Strijd" : leden, die een mening hebt, ruk uit!
Wij vinden de motie, zooals ze voor ons ligt, het einde van J.G.O.B.,
het einde van bet bestaansrecht van onzen bond !
Nu geeft het B.B. in dit Nr. van „Jonge Strijd" een artikel : Op
de ores voor den J.G.O.B., dat beoogt een toelichting te zijn op
de congresmotie, maar waaruit een geheel andere geest spreekt
dan uit de motie zelf. Met de werkwijze, in dit artikel aangegeven
gaan we volkomen accoord ! Nu wordt een referendum aangevraagd
over de motie en jelui zult dus te beslissen krijgen, of de motie
de gedragslijn voor het volgend jaar zal aangeven. Wordt de
motie door het referendum bekrachtigd, dan zien wij ons genoodzaakt uit het B.B. te trekken, het geheele gewestbestuur van
Geld.-Overijsel, waar de overgroote meerderheid van het Oosten
achter staat, treedt af, en er komt ongetwij Feld een scheuring in
den Bond. Wordt de motie verworpen, dan zal de werkwijze,
aangegeven in bet B.B.-artikel in dit nummer, toch de richting
blijven, waarin we werken willen. We herhalen : het artikel en
de motie verschillen zoo sterk in geest, dat we met het artikel
wel, met de motie niet de toekomst indurven. Stem niet om de
goede toelichting voor de slechte, de vernietigende motie. Jelui
stem zal bepalen, of we aanblijven of niet."

Onderschrift. De motie is tweledig : eerstens bepaald ze de persoonlike gedragslijn van elk J.G.O.B.-er; wanneer deze voelt in
de grote-mensen-beweging tuis te behoren, zal hij uit-zich-zelf onze
jeugdbeweging verlaten. Een kwestie dus van elk J.G,O.B.-er met
zijn geweten. Twedens bepaalt de motie de gedragslijn van het
B.B. Ontstaan er hier-of-daar door het niet-volgen van bovengenoemde persoonlike gedragslijn uitwassen, dan moet het B.B.
ingrijpen. Het een zit dus onverbrekelik aan het andere vast. Maar
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wanneer het B.B. zijn gedragslijn nader uitstippelt, praat het natuurlik
niet dan terloops over de persoonlike gedragslijn van elk J.G.O.B.-er;
dan stelt het vast, waar zijn taak prakties op neer komt. En nu
kunnen Gerrit en Kees wel meegaan met die taak van het B.B., maar
niet met de Kongres-uitspraak, dat elk lid uit moet rukken, wanneer
hij in de grote-mensen-beweging tuis is gaan horen. Men leze
daarbij wat in „Op de bres" geschreven werd over het grote
verschil tussen een-bepaalde-aanvoeling-hebben en een-sterk-uitgesproken-overtuiging. Gerrit en Kees voelen dat niet . . . . Een ieder
oordele zelf !
De Heren dreigen zwaar met terugtrekken, aftreden, scheuring . . . .
Bij het referendum tegen de motie te stemmen, bedenke men
zich echter ook de noodzakelike konsekwenties van een eventueel

verwerpen.
Tans volgt het artikel, waarover in de toelichting werd gesproken,
„Op de Bres voor J.G.O.B.", door Henk Prakke en Henk Witte :
„Makkers !
Het Arnhemse kongres heeft de moed gehad richting te kiezen.
Terwijl de afgevaardigden het zich bewust waren door deze daad
misschien wel enige honderden persoonlike kameraden van zich
te stoten, begrepen ze, dat gekozen moest ter wille van de Bond
en zijn beginselen. Het is nodig eens goed onder ogen te zien,
vvdt het kongres uitsprak :
„De J.G.O.B., bijeen in haar Algemene Vergadering van 31 Julie
en 1 Augustus 1920 ;
„spreekt als haar oordeel uit, dat jonge mensen, die op politiek
gebied hun richting menen gevonden te hebben en er voor zijn
gaan ijveren, niet meer in J.G.O.B., de organisatie van de zoekende
jeugd, tuis behoren, maar in de grote-mensen-beweging ;
„geeft het B.B., de G.B.'s en de afdelingsbesturen opdracht

alle

leden, die voor een bepaalde politieke beweging ijveren in J.G.O.B.,
als lid te royeren ;
„en besluit met Kerstmis of op door het B.B. te bepalen andere
datum opnieuw bijeen te komen, teneinde met de dan overgebleven
leden nader te beraadslagen."
Zoals we in onze circulaire — na afloop van het kongres aan de
afdelingen gezonden — reeds schreven, komt deze uitspraak
prakties hierop neer, dat :
„P. als zedelike gedragslijn aangenomen is, dat ieder, die voelt
in de grote-mensen-beweging te behoren, niet langer in onze
Jeugdbeweging blijft hangen, maar uit zichzelf zijn plaats daarginder gaat innemen, wiji de Bond voor hem zijn taak gedaan heeft ;
„2°. dit de enkele, die toch in onze gelederen blijft hangen en
de J.G.O.B. tracht te gebruiken ten behoeve van zijn politieke
idealen door royement duidelik gemaakt wordt.
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Duidelikheidshalve is reeds op de A.V. uitdrukkelik verklaard,
dat het in genen dele de bedoeling is ons doelpunt „Algemene
Ontwikkeling" ook maar in enige mate te veronachtzamen. Integendeel beoogt de motie juist, dat gewaakt zal worden voor
verêênzijdiging van deze algemene ontwikkeling."

De biezondere kriezis, die J.G.O.B. doormaakte, noopte tot biezondere maatregelen. Vandaar deze „Scherpe Resolutie van
Arnhem". Zachte heelmeesters zouden hier stinkende wonden
gemaakt hebben.
De voorstellers der motie zelf erkenden, dat de „zoekende" jongeren
van-huis-uit of door-hun-omgeving zich gewoonlik reeds tot een
of andere richting aangetrokken gevoelen, zodat de zo-mooie
wrijving-van-gedachten in een algemene, geestelik-zelfstandige
jeugdorganisatie behouden blijft.
Gebannen worden echter de jongeren, die zich reeds zö zeer
verwant voelen aan een of andere politieke stroming, dat ze niet
na kunnen laten, de Bond te gebruiken ten bate van deze stroming.
Dit om te waken tegen uitbuiting van de jongeren van 14, 15,
16 jaar. Uitgesproken is hiermee, dat J.G.O.B. met zijn doelpunt
„Algemene Ontwikkeling" niet bedoelt een debatklub te zijn,
maar, dat de Bond W -3r alles wil zijn een Instituut voor de Zelfopvoeding der jongeren.
Dit jaar worden er geen konsessies gedaan. We wisten, dat zoiets
niet meer mogelik was. Te veel was het eertijds trotse J.G.O.B.gebouw, van binnen vooral, doch ook van buiten ondermijnd. Te
veel kracht, die moest worden aangewend om tot de jongeren
buiten onze beweging te gaan en te spreken, werd gebruikt voor
de strijd en verdeeldheid in onze eigen gelederen.
De motie was scherp. Doch de motie was ook de enige weg tot
beslechting van de geschillen. De meerderheid der afgevaardigden
zag dat ook in en nam de motie aan.
Een uiteenzetting, hoe de motie bedoeld is en hoe deze zal worden
uitgevoerd, is nodig.
Hoe zal de Bond dan in de toekomst gaan?
Als antwoord hierop zull en wij hier laten volgen enige uitspraken
van de mede-oprichter van onze Bond, Jan Mourits.
Hij schreef over J.G.O.B. in „Jonge Strijd", 2de jaargang no. 2
„Wij, als jonge mensen, willen onbevangen, onbevooroordeeld,
neutraal onderzoeken, hoe in waarheid alle toestanden en verhoudingen onder de mensen zijn, en welke wegen we moeten gaan
om de mensheid op te heffen uit donkere nacht naar stralend licht."
Jan Mourits schreef in „Jonge Strijd", 2de jaargang no. 4:
„Wij willen alles onbevooroordeeld onderzoeken.
Wij zijn nog jong.
Wij zoeken naar waarheid.
Wij willen zuivere wijsheid.
Wij eisen gezond idealisme.
Wij weten niet, wie gelijk heeft.
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. . . .- Ons jongeren willen ze overhalen.
. . . . Wij waarderen elke overtuiging."
Jan Mourits schreef in „Jonge Strijd", lste Jaargang no. 12 :
„Daden zijn nodig. Doch voor we die daden kunnen geven, moeten
we eerst met ons zelf hebben geworsteld. Geworsteld om geloof,
geloof in de toekomst, geloof in God voor sommigen onzer,
geworsteld om ons idealisme."
Deze uitspraken over J.G 0.B zijn mooi en waar.
Echter wordt hierin erkend, dat wij als J.G.O.B.-ers (enkele
misschien uitgezonderd) omtrent alle toestanden en stromingen in
de Maatschappij nog lang niet bestudeerd, laat staan volleerd zijn.
En juist omdat we dat niet zijn, zullen we ons scherp stellen tegen
alle beinvloeding, ook van Jan Mourits en Jacq. Engels. Die willen
wij niet. We willen onderzoeken, we strijden in ons binnenste
voor klaarheid en richting, doch dat alles willen we ze/f veroveren.
Alle vraagstukken van deze tijd willen we bestuderen, niet klakkeloos aannemen, omdat oud-J.G.O.B.-ers-met-een-politieke-mening
ons die willen opleggen.
Neen. Er is nog fierheid, er is nog zelfstandigheid, er is nog
J.G.O.B.-geest, en zolang die er nog is, is er voor de Nederlandse
jeugd nog hoop op een mooie toekomst.
Wij zullen hoog houden onze trotse vrijheid en zelfstandigheid, die
ons biezonder maakt tegenover alle andere organisaties, en daarom,
zoals wij alle dwang, alle axiomas, ons opgelegd door ouderen,
met-of-zonder-politieke-overtuiging, fier van ons zullen schudden,
zullen wij dat ook doen, wanneer oud-J.G.O.B.-ers, die in J.G.O.B.
hun levens-ideaal gevonden hebben, ons dat ideaal als „het-enigware- willen instompen. Ook jullie ideaal en jullie mening willen
we onderzoeken, we zullen ook jullie de gelegenheid geven, maar
denk niet, dat we nu jullie denkbeelden zo maar zullen overnemen,

want jullie zijn ook oud geworden.
Wij zijn dankbaar, dat er mensen zijn, die in onze Bond hun
richting mochten vinden. Daarmede is gedemonstreerd het bestaansrecht van J.G.O.B. Doch ze weten, dat ze die vonden door
ernstige, lange studie. Gun ons die studie-jaren ook. Laat ons
ook de gelegenheid om to onderzoeken, maar val ons niet meer

lastig met jullie wereld-wijsheid.
Uit vorenstaande zinnen hebben jullie kunnen voelen, wat
onze mening is. De aangenomen motie houdt dus in, dat wij
geen dwang willen van wie ook, dus ook niet van onze eigen
leden. Wanneer die dwang Loch uitgeoefend zal worden
door zekere personen, die hun politieke richting in de
Bond siestematies propageren, of die hun politieke richting
aanduiden als die van de J.G.O.B., dan zal een van de
besturende lichamen die personen royeren, omdat zij b e 1 e mmer en de vrije, alzijdige ontwikkeling, omdat zij k n o t t en
de weetgierigheid, omdat zij m i s b r u i k en hun kennis,
omdat zij t r a p p en de zelfstandigheid, omdat zij zijn de
65

struikelblokken van, omdat zij geven de nekslag
aan de zich in vrijheid en zelfstandigheid ontwikkelende
Nederlandse Jeugd.
Wanneer Jan Maurits zijn door ons aangehaalde uitspraken eens
goed leest, en hij leest daarnaast ook eens goed het mede door
hem ondertekende pamflet : „Aan de J.G.O.B.-ers op het kongre s
van 1920", zal hij moeten toegeven, dat deze uitspraken niet
homogeen zijn.
We kunnen ons begrijpen, dat je het beroerd vindt, dat wij nog
niet „revolutionair - zijn, dat wij nog geen protest-telegrammen
zenden aan de regerende lichamen etc., maar alle J.G.O.B.-ers
hebben ook nog niet jouw ontwikkelings-periode doorgemaakt en
jouw hoogte bereikt.
Wij als Bondsbestuur zullen wel degelik waken voor eenzijdige
ontwikkeling, zullen er voor waken, dat J.G.O.B. niet wordt een
„G.0.-organisatie-zonder-meer - , wij zullen, voor zover onze tijd
dit toelaat, alles behandelen, wat maar te behandelen is. Zodoende
zullen wij J.G.O.B. weer brengen in het historiese spoor. En met
de spontaniteit en taaiheid en het entoesiasme van 1912 en met de
wil van een zoeker naar waarheid, recht, schoonheid en Liefde,
zullen wij volhouden en aan de wachtende jeugd onze idealen
brengen. Wij zullen hen trachten op te voeden, klaar te maken
voor de grote strijd voor de komende Nieuwe Toekomst.
Zo meenden we, verder te gaan op de door J.G.O.B. eens ingeslagen weg. Zo meenden we, trots te mogen zijn op de grote
meerderheid, die alle politieke drijverij in onze Bond van Jongeren
verfoeide. Maar . . . . daar komt een jongmensje van even-meer-dantwintig-jaren '), voor de buitenwereld gewichtiglik verscholen als
•-redakteur van het zeer deftige en zeer bezadigde, provinsiale
blad : de „Nieuwe Arnhemsche Courant", het publiek eens voorlichten. Wij hebben steeds gemeend, dat de taak van de dagbladschrijver — het publiek voor te lichten immers ! — een hoogst
ernstige was. Blijkbaar is dat echter maar een kwestie van opvatting. Handig-aaneengeschakelde halve waarheden, mits met
een serieus gebaar aangeboden, blijken een hoogst ernstige indruk
te kunnen maken. Zo, dat zelfs onze Medestrijdster de Redaktrice
van „De Geheel-Onthouder", het orgaan van de A.N.G.O.B.,
zich diets liet maken, dat meneer de •-redakteur een betrouwbare
bron is.
Dit schunnig artikel begint met enkele aanhalingen uit het
door de kommunistiese ouderen (al lang geen J.G.O.B.-ers
meer !) Jacq. Engels en Jan Maurits (wie het te doen was om
J.G.O.B. over te hevelen in de kommunistiese Jeugdbond „De
Zaaier"), voor de opening van onze Algemene Vergadering
verspreide manifest, — en doet het dan voorkomen, alsof wij
') De onzen van zijn leeftijd noemt hij (met recht !) half-volwassenen. Maar hii
dan? Moet hij dan ook eigenlik niet „niet-au-sdrieux - genomen worden?
66

J.G.O.B.-ers deze dingen op het kongres beweerd en aangehangen hadden.
Hoe we er ten krachtigste tegen op gekomen zijn, — hoe we het
in de „Scherpe Resolutie van Arnhem" met overgrote meerderheid
hebben uitgesproken, dat we ons niet wilden laten spannen voor
een politieke wagen, welke dan ook, — het •-redakteurtje thist het
alles ; — maar in zijn artikel verzwijgt hij het .....
Dan weet ons •-redakteurtje te vertellen, hoe de mededeling, dat
J.G.O.B. door het Rijk gesubsidieerd wordt, „met gelach en met
hoon begroet werd". Wie op het Kongres aanwezig waren, zullen bij
het lezen hiervan van verontwaardiging een vloek nauweliks kunnen
verbijten. Jef Swart (na aanneming van de bovenvermelde motie
uit de Bond getreden), verklaarde uit het algemene applaus tot
zijn spijt te moeten opmaken, dat hij een van de zeer weinigen
was, die niet geapplaudiseerd had. En zo was het !
Twee staaltjes van 's heren •-redakteurs „voorlichting van het
publiek". Hij eindigt nog met een insinuerend wijzen op de nog te
houden kampeerweek (als ware hij een voorstander van Roomse
padvinderij), waar we hem -- zelfs na het hier aan-de-kaak-gestelde
— nog niet toe in staat geacht hadden. Ja, meneer de •-redakteur,
misschien was het we! zo wenselik, dat we aan „sport" — desnoods
aan „liefde" deden 1) . . . . dan hadden we tenminste onze neus
niet op behoeven te halen voor dit viezigheidje ..... waar het
deftige publiek van de „N.A.Ct." misschien van smult.
De verklaring van dit alles ? .... : Dit •-redakteurtje is ..... een
in-de-jeugd-beweging-teleurgestelde ..... Niet zo heel lang geleden
stond hij nadst ons ..... VOOr hij zijn artikel schreef (we wisten
niet, dat het zó zou worden !) zei hij een onzer al : „Het is zo aardig
om cynies te lachen over dingen, die je vroeger zelf aangehangen
hebt .. ..... " Helaas . . . . . vér is hij afgedwaald !
En .... : Wij voelen de verantwoordelikheid voor wat we publiceren medr, dan de Hoofdredakteur van de „Nieuwe Arnhemsche".
Dat een ingezonden stuk van een onzer door de Redaktie niet
opgenomen werd ..... het ligt — na het voorafgegane — geheel
in de lijn van deze Redaktie. Hoe je je publiek moet voorlichten
is immers 66k maar een kwestie van opvatting ?
„De Geheel-Onthouder" heeft dit hele geschrijf als hoofdartikel
overgenomen en er nog een waarschuwend vingerwijzen aan toegevoegd. We hadden van onze medestrijders mogen verwachten,
dat door hun toedoen een dergelijk artikel niet zonder onderzoekvooraf verder verspreid werd. Intussen is de zaak er reeds voorlopig en op flinke wijze rechtgezet. We vertrouwen, dat de
Redaktie tans ook ons verweer in zijn geheel overnemen zal.
Van meerdere zijden valt men ons onverwachts aan.
Zo schrijft G. J. Zwertbroek, een der oprichters van J.G.O.B.,
in „De Daad" (Sosiaal-demokraties Orgaan voor jongeren) .
1)

Een wens van hem !
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„Wel willen we er onze bevreemding over uitspreken, dat een
oudere en nog wel een J.G.O.B.-er zich op een wijze als Jacq. E.
doet, mengt in de interne zaken van de J.G.O.B. en deze voor
het kommunistiese karretje tracht te spannen.

„Enfin, van deze zijde wil J.G.O.B. zulks gedaan zijn.”
We geloven, dat Zwertbroek na ons Arnhemse kongres tot een
andere overtuiging gekomen is, en hiervan dan ook in „De Daad"
zal getuigen. J.G.O.B. laat zich voor geen enkel politiek karretje
spannen! !
In „De Neutrale Goede Tempelier" komt broeder Emanuel (alweer
een medestrijder) ons verwijten, dat hun (of mogen we toch nog
zeggen „onze - , o broeder Emanuel?) mooie strijd „in discrediet
gebracht (words) door aanstellerige jongelieden, die de idee naar
beneden halen door de wijze, waarop haar dragers zich onder de
menschen bewegen". Mag br. Em. ons J.G.O.B.-ers dit verwijten,
of treft het verwijt enkelen onzer, en generaliseert br. Em. dus ten
onrechte. (Hij verwijt dat de buitenwereld !) Och kom, waarde br.
Em., dacht u nu heus, dat die stuk-of-wat zich-aanstellenden de
J.G.O.B.-ers waren? Wist u dan niet, dat we bijna met zijn zeshonderden in Arnhem waren ? En hoeveel blote voeten zag u?
Twaalfhonderd of twaalf? Gelooft u niet, dat wij evenzeer als u
stierlik het land hebben aan dat blote-pote-gedoe van die twaalf,
en, dat het ons diep grieft een stukje als het uwe van een medestrijder te moeten lezen?
Vermelden we ten slotte, dat „De Jonge Kommunist - , het orgaan
van „De Zaaier", — waar men ons zo gaarne eenzijdigheid verwijt
en waar „Jonge Strijd" geen vrije tribune heet — een verweer
van onze toenmalige Algemeen Sekretaris Joh. Hueting, tegen de
paardestal-artikelen van Jacq. Engels, in dat blad gepubliceerd,
niet opnam, omdat zulks thuis hoorde in „Jonge Strijd".
Zo worden we van alle kanten aangevallen. Zo trachten sommigen
de Bond trap na trap te geven.
En daarom vooral nil : Allen, voor wie J.G.O.B. mëër is geworden
dan een naam, en die J.G.O.B. nog voelen als hun Bond:

Op de bres voor J.G.O.B. I I
We zullen alien moeten geven van onze werkkracht, van onze vrije
tijd, — om de Bond weer op te bouwen en hem uit te bouwen.
In deze voor de Bond zo moeilike tijden zij elk J.G.O.B.-er

propagandist.
Met Kerstmis zullen we in buitengewone Algemene Vergadering
bijeenkomen. Hebben we dan de in onze rijen geslagen gaten
hersteld ? Staan we dan weer met vijftienhonderd?
Mensen, het moet ! Aangepakt dus !

Allen op de bres 1. I"
Het referendum werd gehouden en bracht de volgende uitslag : Van
de 1500 leden bracht ruim een derde deel zijn stem uit. 228 stemden
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voor de Arnhemse Resolutie, 186 tegen en 87 plus een hele afdeling
blanko of van onwaarde. „Het was dus beslist, dat de Bond zou
blijven de oude, zelfstandige J.G.O.B., die zich vierkant verzette
tegen alle uitbuiting door ouderen ten behoeve van een of andere
grote-mensen-bewegine.
Zo begint de circulaire en verder :
„We weten tans dus waar we aan toe zijn. Of werd er zOveel
stof opgewaaid bij de agitatie tegen de motie, dat sommigen de
zaak waar het om ging niet scherp meer konden onderscheiden ?
Och kom ! Op het kongres wisten we immers drommels goed waar
het om ging ! Het ging om onze geestelike zelfstandigheid. Het ging
tegen de mensen, bij wie het zwaartepunt van de Jeugdbeweging
was verplaatst naar de grote-mensen-beweging, en die nu dus
voor alles zagen de bedoelingen en de belangen van die grotemensen-beweging. Het ging tegen hun uitbuiting van onze Bond,
en zijn voor ictealistiese gedachten zo ontvankelike leden. „leder,
die voelt in de grote-mensen-beweging te behoren, blijve niet
langer in onze Jeugdbeweging hangen", schreven we begin
Augustus. Was dit zo onduidelik ? Laat me het dan nogmaals
anders duideliker trachten te zeggen : leder, wie de Jeugdbeweging
als zodanig lief is (dus niet als goed terrein om volgelingen te
fokken voor een politieke stroming), en wie de geestelike belangen
der Jongeren (als tegenstelling tot die der Ouderen) voor alles ter
harte gaan, hoort bij ons. Onzin is het ons te willen doen beweren, dat het lidmaatschap als zodanig van enige politieke
organisatie in strijd verklaard moet worden met het lidmaatschap
van de J.G.O.B.
Laten we nu niet weer over een w o or d struikelen. leder make
voor zichzelf uit, of hij met het bovenstaande, dus met de uitspraak
van de Bond, meevoelt. Of bij hem het zwaartepunt nog in de
Jeugd-beweging ligt. De Bond zal alleen maar mogen — nee :
moeten — ingrijpen — als zelf-verweer — wanneer onze geestelike
zelfstandigheid in gevaar is, wanneer de Bond of een deel ervan
gebruikt, dus misbruikt wordt, voor welke politiek dan ook.
Dat alles wou de motie zeggen. Dat zei ze voor wie haar beschouwden niet als juridies kluifje, maar in verband met de
omstandigheden, waarin de Bond verkeerde.
En . . . . Wat nu ? Er is met scheuring gedreigd . . . . Moet er
nu naast onze J.G.O.B. weer een bondje opgericht met eigen
vaantje en eigen krantje? Of — blijven we vast aaneengesloten?
Vrienden ! Zegt het voort, dat we vast aaneengesloten blijven !
Zegt het voort, dat we alien op de bres zullen staan voor onze
ouwe, mooie J.G.O.B. ! Zegt het voort, dat de Bond weer Eris en
sterk gaat worden !
En handelt alzo ! .... "
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De gevolgen bleven niet uit. Zoals reeds gemeld, gingen vele
leden weg en rissen afdelingen verdwenen, dock nu na de aanneming van de Scherpe Resolutie per referendum, gingen de beide
reeds genoemde voorzitters heen, terwijl Kees van de Peppel
bijna zijn gehele gewest meetrok, het gehele G.B. trad af. Ook
Zuid-Holland moest een nieuw G.B. formeren, terwijl NoordHolland c.s. hiermede maar niet klaar kon komen.
Doch op het moment lag voor ons het zwaartepunt in het Oosten.
Immers, daar was de kans zeer groot, dat alles zou verdwijnen,
terwijl dit gewest met zo veel moeite was opgebouwd. En we
hebben het reeds gelezen in de diverse circulaires, het was bier geen
principieel verschil meer, het was een woorden-zifterij. We moesten
een krachtige poging doen, dit gewest te behouden en door de
oplossing, die we moesten vinden, misschien ook nog meerdere
dwalende leden en afdelingen terug brengen in het rechte spoor.
Dies trokken Henk Prakke en Henk Witte rfaar Arnhem en
hebben de Zaterdag en vroeg in de morgen van Zondag getracht
de oplossing te vinden, die ze om 10 uur het demissionaire
oostelike kabinet moesten voorleggen. We dachten het gevonden
te hebben, door een supplement-motie in te dienen op de Arnhemse
Resolutie, en het bleek dan ook (vooruitlopende op de gebeurtenissen !) juist gezien. Deze supplement-motie luidde als volgt :
„de Jongelieden Geheel-Onthouders Bond, bijeen in buitengewone
Algemene Vergadering te Amersfoort, op 19 Desember 1920,
overtuigd, dat alien, die de laatste jaren gepoogd hebben de
J.G.O.B. ten bate van politieke doeleinden te gebruiken, door de
aanneming van de Arnhemse „Scherpe Resolutie" ingezien hebben,
dat de J.G.O.B. zich niet gebruiken laat,
tot zijn leedwezen moetende erkennen, dat een aantal Bondsmakkers, tegen wie de motie niet gericht was en die in de J.G.O.B.
op hun plaats waren, door de Scherpe Resolutie zich genoopt
gevoeld hebben, de Bond te verlaten,
zich stellende op de toelichtingen, gegeven door het Bondsbestuur
in de artikelen „Op de bres voor ooze J.G.O.B." en „Alle hens
aan dek",
spreekt (ter nadere verklaring van deze Resolutie) als Naar oordeel
uit, dat de motie, (sprekende over het ijveren in de J.G.O.B.) in
geen geval de vrije-menings-uiting van J.G.O.B.-ers in de J.G.O.B.
wil knotten,
en dat het lidmaatschap van een politieke partij als zodanig niet
onverenigbaar is met het lidmaatschap van de J.G.O.B.,
en gaat over tot de orde van de dag".
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Het Gewest-Bestuur nam deze motie aan en bleef voorlopig federatief met J.G.O.B. verbonden, evenals de afdeling Delft.
Ingevolge de laatste alinea van de Arnhemse Resolutie moest
er in Desember 1920 een werk-kongres gehouden worden. Dit
kongres werd vastgesteld op 19 Desember 1920 en werd gehouden
te Amersfoort. We wilden de Kerst-kongressen door laten gaan,
waarom we het een week voor Kerstmis hielden, omdat overal nog
weer onzekerheid was en men dan na het bekend worden van de
Amersfoortse besluiten, gewestelik onmiddellik kon gaan werken.

Met magnesium genomen Zaalkiek van het Werk-kongres,
Desember 1920 te Amersfoort.

Het spreekt vanzelf, dat deze Supplement-motie de hoofdschotel
van het kongres was. Ze werd ingeleid door Henk Witte, die
o. a. zei :
„Nadat bij referendum was beslist, dat de richting van de Bond
zou zijn, als vastgelegd in de Arnhemse Scherpe Resolutie, besloten de afd. Delft, Leiden en Eindhoven, alsmede het gehele
Ooster-Gewest zich van de Bond of te scheiden. Ze behoorden
in werkelikheid nog bij ons, dus in de J.G.O.B. tuis, doch de
redaktie van de motie en de uitlegging, die deze mensen er aan
gaven, vormden een zodanige kloof, dat ze zich genoodzaakt
zagen de Bond te verlaten. Het feit, dat ze zich niet aansloten bij
een andere organisatie, doch vrije groepen vormden, bewijst voldoende hun nog negatieve houding.

Iedereen voelt, dat we hierdoor onnodig leden, krachten en terrein
verliezen en zij, die de huidige Bonds-toestand kennen, begrijpen,
dat we, indien mogelik, deze klap moeten ontwijken en de mensen
die door een uiterlik verschil zich van ons verwijderen, doch die
in werkelikheid bij ons horen, terug trachten te krijgen. Wat op
het ogenblik de Bonds-toestand bewijst is dit : dat de Arnhemse
Scherpe Resolutie heeft uitgewerkt, wat voorstellers en verdedigers
er mee beoogden. We moeten de motie nog steeds blijven beschouwen als een crisis-maatregel. De oorspronkelike bedoeling
was om de diverse jeugd-exploitanten uit de Bond te verwijderen
en we kunnen ook konstateren, dat deze mensen de strekking van
de motie heel goed hebben begrepen en met aanhangers zijn verdwenen. Het is nu zaak om de mensen, tegen wie de motie niet
gericht was, doch die zich uit de Bond terugtrokken om een paar
door hen verkeerd uitgelegde zinnen, weer terug te krijgen.
We dienen natuurlik de Arnhemse Resolutie te handhaven
(d.w.z. de uitspraak vervat in de —) doch kunnen, ja zelfs moeten
in het belang van de Bond een stap van toenadering doen, Het B.B.
meende dit het beste en het juiste te kunnen doen, door de voorstelling van de hierbij gepubliseerde aanvullings-motie. Deze aanvullings-motie doet op Been enkel punt afbreuk aan de Arnhemse
uitspraak, deze blijft zijn kracht behouden, doch opent de mogelikheid voor een ieder, tegen wie de Arnhemse motie niet gericht
was, doch deze verkeerd begreep, zich opnieuw bij de Bond aan
te sluiten.
Deze motie werd voorgelegd aan het Ooster-Gewest-Bestuur en
aan groep Delft, die met de strekking akkoord gingen.
We hopen hiermede te bereiken, dat bij aanname het Ooster-Gewest
en de hierboven reeds genoemde afdelingen zich weer aansluiten
bij onze Bond en we zodoende deze klip ontzeilen. Wordt de
aanvullings-motie verworpen dan zijn deze mensen voor de Bond
en misschien voor de beweging verloren. Wij alien voelen, dat we
dat niet mogen toestaan. Een ieder oordele zelf
Na korte gedachtenwisseling werd de Supplement-motie met bijna
algemene stemmen aangenomen en traden diverse afdelingen weer
tot de Bond toe, alsmede het gehele Ooster-Gewest, waarna een
daverend „Wij blijven vast aaneengesloten" door de zaal weerklonk.
En hiermede kunnen we deze periode afsluiten.
Jaren lang was er getracht, de Bond te doen verdwijnen. De
splijtzwam had heel veel gaten in onze beweging geslagen en we
leerden, dat bier door zachte hand niets gedaan kon worden.
Jammer, zeer jammer is het, dat er in die jaren zo ontzettend veel
kracht werd verspild, zo veel energie vermorst ten behoeve van
de binnenlandse strijd. We hadden veel goed te maken. En hoe
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stond onze Bond er bij ? Slap, weinig leden en overal was moeheid
te konstateren. Dat we daar doorheen zijn gekomen, en dat we nooit
de moed hebben laten zinken, dat we overwonnen en de Scherpe
Resolutie de Bond redde, is een groot feit in de Jeugd-beweging.
Vandaar dat ik deze zaak zeer uitvoerig heb behandeld. Ten slotte
zij nog vermeld, „dat door het Bondsbestuur nooit werd ingegrepen

met de „Scherpe Resolutie" in de hand of gedekt daardoor. my
is slechts een geval van royement door een Gewest-Bestuur bekend
en dit was bovendien nog als een uitwas te beschouwen !"
Het kongres in Hilversum 2, 3 en 4 Augustus 1919 begon best.
Ongekende aantallen van J.G.O.B.-ers liepen of en aan en het
was voor de Hilversummers, die daar in het Gooiland heus wel
wat gewend zijn, niet, om daar zo maar ineens overheen te stappen.
Jan Labruyere mocht dan ook in zijn openingswoord ruim 550
lui welkom heten. De oorzaak van deze geweldige opkomst was
te zoeken in twee feiten. Eerstens de Bondstoestand, die aan
diverse nieuwe stromingen onderhevig was en dus grote belang-.
stelling eiste en tweedens, doordat dit jaar voor het eerst de reiskostenomslag in praktijk werd gebracht, waardoor voor een zeer
groot aantal mensen de reiskosten veel minder werden en lui uit
verafgelegen plaatsen dus in staat werden gesteld het kongres
eveneens te bezoeken. Hier staat tegenover, dat vele mensen die
dicht bij de kongresplaats woonden of in de plaats zelve, veel
meer moesten betalen. Dat deze maatregel dan ook uitstekend
slaagde, bewijst, dat de saamhorigheid in de Bond er was ! Prof.
van Rees (voor de A.N.G.O.B. en I.O.G.T.N.) was er natuurlik,
terwiil Jan Gerhardt de N.V. vertegenwoordigde. Wij willen
hierbij even memoreren, dat sinds 1914 de N.V. niet op onze
kongressen aanwezig was, zodat te dien opzichte verbetering kon
worden gekonstateerd. Johan de Weerdt en Bep Batenburg waren
aanwezig voor de K.G.O.B., eveneens niet vertegenwoordigd
geweest sinds 1914. Dus we waren op de goede weg.
48 afdelingen waren vertegenwoordigd door 89 afgevaardigden.
Van belang was, dat er naar aanleiding van een in „Jonge Strijd"
geplaatst artikel van Gerrit Zwertbroek, die toen reeds oud-lid
was, een motie werd voorgesteld en aangenomen, waarin de
wenselikheid werd uitgesproken, dat in „Jonge Strijd" geen artikelen
van ouderen verschijnen, vooral niet in de kolportage-nummers.
Purmerend stelde voor in den vervolge de B.B.-leden op het
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kongres te kiezen. Gewezen werd op de praktiese onmogelikheid
daarvan om b.v. uit 550 mensen een B.B. te distilleren. Het
voorstel werd verworpen.
Het voorstel om de J.G.O.B.-bals reglementair van de programma's
te verwijderen, ontlokte een geweldig debat, met als resultaat, dat
het werd aangenomen met 61 stemmen voor, 44 tegen en 2 blanko.
Op dit kongres werd ook besloten een gedeelte van de Gemeenteof andere subsidies aan het B.B. of te dragen. (Is het wel ooit
in praktijk gebracht, diverse penningmeesters ?)
In verband met de „N. R."-voorstellen werd er een motie ingediend, waarin voorgesteld, dat alleen zij, die in de toekomst de
Bond zullen dragen, over deze kwesties zullen molten spreken en
niet zij die nu de Bond gaan verlaten. Verworpen !
Hierna volgden de „N. R."-debatten, reeds apart vermeld.
In verband met de gezonden adhesiebetuiging aan de Nationale
Bond voor Plaatselijke Keuze en het lid worden van J.G.O.B. van
die Bond, diende afdeling Gorredijk een voorstel in, hierover onze
afkeuring uit te spreken, daar zij aan b.v. 16-jarigen niet de
bevoegdheid toekende te oordelen over wettelike bepalingen
in deze. Dit voorstel werd verworpen, waarna een nieuwe motie
van afkeuring werd ingediend, omdat een groot aantal leden tegen
wettelike bepalingen zijn en er in zien een belemmering der openbare
mening. Deze motie werd als kennisgeving aangenomen.
Na nog enige besprekingen van minder belang werd dit schitterende
kongres gesloten, echter niet voordat Jo Meijer en Jacq. Engels
een woord van afscheid hadden gesproken, en hun spontaan door
de aanwezigen dank werd gezegd door hartelik applaus.
Daarna de kampeerweek. Deze is best geslaagd ! De hele week
waren er ruim 200 kampeerders. Het weer was ons goedgezind
en de stemming bij de lui was er in ! Jammer, dat het terrein nu
niet bepaald geschikt was, om er een gehele week te vertoeven.
Maar dit was toch van Been invloed. Er werd veel gewandeld,
gezwommen, geboomd, gedanst, er was muziek en zang rondom
hoog oplaaiend kampvuur.
Zowel over ons kongres als over de kampeerweek kwamen verscheidene zeer goede beoordelingen. Herinneren jullie je nog het bezoek
aan het kamp van Lady Bright, de „Engelse Miss"? Internationale
roem ! Wat hebben we gelachen en de lady „uitgelachen !" Lees biervoor maar eens na „Kampherinneringen 1919" van Sebiderius Indenhooghe. Je kan het voor een prikje krijgen bij het brochure-depot !
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Nog dient hiervan vermeld, dat 's Maandags na het kongres een
zang-concours werd gehouden, wat heel goed slaagde, niettegenstaande slechts 3 koren hebben gezongen, met name Haarlem,
Nieuwe-Niedorp en Wormerveer. Deze laatste afdeling werd de
1 ste prijs toegekend. Henny Faber schreef „De Kampeerweek
1919", die als feuilleton in „jonge Strijd" werd opgenomen.
Minder aangenaam, ja zelfs sterk afkeurenswaardig was de motie
aan het adres van de beide B.B.-leden Wiebe Everaarts en Elie
Denneboom, inzake het niet bezoeken van het K.G.O.B.-kongres.
Deze motie werd van uit het kamp gelanseerd, ondertekend door
70 kampeerders en in „Jonge Strijd" geplaatst. In een onderschrift,
waarin voldoende werd recht gezet, wat de oorzaken waren,
heeft Elie Denneboom deze mensen geantwoord, zoals hij alleen
dergelijke zaakjes kon klaarspelen.
De afdeling Zuidbroek plaatste in het daaropvolgende nummer
van „Jonge Strijd" een motie, waarin bovenbedoelde motie eveneens sterk werd afgekeurd.
„Jonge Strijd", 6de Jaargang no. 5 (Meinummer 1919) verscheen
met een nieuwe kop, getekend door Martin Stam. Dat deze
tekening gewild is, blijkt wel hieruit, dat de krant nog steeds met
die kop verschijnt. Verandering is trouwens onnodig. Verbetering
is altijd goed, doch hier niet gemakkelik te brengen.
De „Vegetarische Bode" schreef naar aanleiding van een lezing,
door een barer leden gehouden voor de Zaanstreek op 2 Nov.
1919 : „Het was een keurige organisatie ..... Wat is zij toch
heerlik, deze beweging. We behoeven waarlik de toekomst niet
donker in te zien, waar zoveel jonge mensen zo ijverig aan hunne
ontwikkeling werken en ernstig verlangen, kennis te nemen van
al wat samenhangt met ware beschaving". — Ze deden ons goed
deze woorden van waardering, en het was een aansporing verder
te gaan, op de ingeslagen weg.
Het afdelingental bedroeg op 1 April '20 63 en het ledental 1491,
een vooruitgang van 5 afdelingen met een achteruitgang van 200
leden. De toen zo sterk naar voren komende binnenlandse twisten
zijn daar zeker debet aan.
14 afdelingen genoten dit jaar subsidie ; 8 van gemeentewege.
39 afdelingen organiseerden een propaganda-feestavend. (Den
Haag 2). Verder werden vele intieme en onderlinge feestavendjes
georganiseerd.
Door verschillende afdelingen werd de door het B.B. uitgeschreven
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Desember-aktie met goed resultaat gevoerd. Assen bezorgde een
honderdtal kleuters uit die plaats een prettige bioskoop-middag,
waar Sint en Piet lekkers uitdeelden en sprookjes vertelden.
Vele afdelingen stonden met een blauwe tent op de markt.
Met groot materiaal werd in 1919 deelgenomen door J.G.O.B.
aan de „Tentoonstelling inzake opvoeding van de jeugd boven
den leerplichtigen leeftijd". Van alles was daar aanwezig en onze
stand was dan ook heel aardig en trok veel belangstelling. Aan
alle bezoekers werd namens het B.B. een vlugschrift uitgereikt.
Jo Meijer sprak daar op de studie-middagen over J.G.O.B. De
leiding van onze stand was in handen van Henk Witte.
In Zutfen werd vanwege de „Verg. van Vrijz. Hervormden" een
dergelijke tentoonstelling gehouden, waar de Bond eveneens goed
voor de dag kwam.
Indertijd was besloten voor de Belden van het Marie-Brugman.
fonds een projektie-lantaarn aan te schaffen. Reeds enkele malen
waren we in onderhandeling voor de aankoop hiervan, doch
zonder positief resultaat.
19 afdelingen waren in het bezit van een bibliotheek, terwijl 2
afdelingen portefeuilles lieten sirkuleren.
De sport werd maar matig beoefend en in geen geval geregeld. Het
bleef meestal bij wandeltochten-met-de-bal-mee en wat korfballen
bier en daar. Georganiseerd spel kwam sporadies voor ! Geldgebrek was wel de hoofdoorzaak. Als typiese mededeling kregen
we van een afdeling te horen, dat ze buiten roeien enz., ook aan
vissen deden, iets wat de vegetariers in onze Bond wel van
schrik een graat in de keel zal doen schieten. Brrr !
Wat lezingen en kursussen betreft, kwamen vele afdelingen goed
voor de dag. De Zaanse Kommissie en de beide Haagse afdelingen
stonden bovenaan.
„Jonge Strijd" kostte ons veel hoofdbrekens. De prijzen liepen
verbazend op, en zo snel, dat we met onze abonnementsprijs-verhoging geen gelijke tred konden houden. Bovendien verflauwde de
kolportage zeer en mede door het onverantwoordelike beheer van
de toenmalige administrateur steeg de schuld bij „Frieda" tot f 1300,
en moest dan ook in Febr. het prop.-nummer vervallen. De oplaag,
die het vorige jaar zo'n ongekende hoogte had bereikt, zakte langzaam maar zeker, al bleef hij boven de 10.000 eks. per maand. In
totaal was de oplaag 136.075. In ieder geval een zeer mooie prestatie.
De Bond gaf weer een maandkalender uit, getekend door Martin
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Stam, in een oplaag van 1200 eksemplaren. De kalender had een
gunstige ontvangst en spoedig was hij uitverkocht. Een nieuw
insigne, (oplaag 200) en nieuwe bondsboekjes (1000) verschenen
eveneens. Van de hand van Piet Mooyman verscheen in een oplaag
van 10.000 eks. een vlugschriftje „Aan de Jongeren". Den Haag
gaf uit een eenvoudige spreuk „Jeugd en alkohol zijn vijanden",
welke spreuk in scholen en andere openbare gebouwen werd
opgehangen.
Aan de Blauwe-Week-aktie werd door veel afdelingen meegewerkt.
Vermelden we alleen, dat bij de sluitings-demonstratie van de
Blauwe Week de J.G.O.B.-Praalwagen van de afd. Den Haag
zo zeer de aandacht trok, dat „Het Leven" en „De Prins" er een
spesiale opname van gaven.
Vermeldenswaard is zeker de oprichting van de „Jeugd-Centrale
voor Drankbestrijding" in Den Haag. Het was voor het eerst sinds
jaren, dat er samengewerkt zou worden met K.G.O.B. en alle
andere zelfstandige G.0.4.0.'s.
Deze jeugd-centrale deed veel en goed werk (nu nog boor !) en
dit is wel het voornaamste, het was het sein landelik hetzelfde
to doen. Oktober 1920 is dit gelukt. Den Haag mag trots zijn op
deze gegeven stoot.
Van de Bondsgeest kan ik zwijgen. Die werd reeds hiervoor apart
besproken.
In de verhouding tot andere organisaties kwam veel verbetering.
Het bleek reeds door het aanwezig zijn van de afgevaardigden van
N.V. en K.G.O.B. voor het eerst sinds 1914. Verder werd een
landdag georganiseerd met als doel „de landelike manifestatie van
de solidariteit der op blauwe basis georganiseerde jongeren". Deze
landdag werd gehouden op 20 Junie en was een groot sukses.
Er werden nieuwe vooruitzichten geopend. K.G.O.B., N.B.A.S.,
J.V.O. en J.G.O.B. namen er aan deel. Toch kwam er naar aanleiding van de „Touwtjestrekkerij" uit „De Zoeker" (J.G.O.B.-revue
door Dam en Hannes) een polemiek met de Heer Weykamp,
Algemeen Voorzitter van de J.V.O., later nog met Piet Simonis,
echter zonder gevaar voor de samenwerking.
Ook zij nog even gememoreerd de pennestrijd met „Het Jonge
Volk" over zelfstandigheid. Zij beweerden, dat de ouderen in
J.G.O.B. de leiding hadden en dat we niet neutraal waren.
Wiebe heeft bun van antwoord gediend. In dit verband zij nog
even opgemerkt, dat bij een toen ingesteld onderzoek ons bleek,
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dat van de 45 afdelingen, die ons gegevens verstrekten van de
219 bestuurders dezer afdelingen 171 beneden, en 48 boven de
20 jaar waren, dus ruim 78 % beneden de 20 jaar.
Ten slotte nog de „kat-met-de-klingelende-bellen-oorlog" tussen Elie
Denneboom en Wim Scheps (J.C.G.O.B.), die naast de treurige
ervaringen van eerlikheid, die dit alles demonstreerde toch nog
vermakelik waren te lezen.
De artikelen-reeks „De Internationale", die zeer belangwekkend
en leerrijk was, werd begonnen door Jacq. Engels, later door
Henk Prakke voortgezet, terwijl deze het weer overgaf aan Jef
Swart, die echter slechts tweemaal hierover schreef. Nadien was
het internationale kontakt zoek, wat zeer te betreuren valt. Even
werd kontakt gevonden met de „Vlaamsche Jeugdgemeente" te
Antwerpen en ontvingen we van deze groep een hartelike groet
op ons Hilversumse kongres. Professor van Rees heeft J.G.O.B.
te Bazel ingeleid voor de Zwitserse Jong-Tempelieren.
Diverse afdelingen kwamen met gehektografeerde maandkrantjes,
die echter na een korte poos zacht en kalm, zonder ook maar
enigszins beroering te wekken, heengingen. In dit jaar verschenen
van het B.B. enkele „offisiele kankerpitjes", die niet nalieten hun
goede uitwerking te tonen.
28 Mei 1918 overleed Marie Brugman. Wij hebben het nodig
gevonden haar apart te herdenken, wat na de sluiting van het
10-jarig overzicht gebeurt.
Er werd besloten gelden bijeen te brengen, om op haar graf een
gedenkteken te plaatsen. Op het kongres in 1918 werd op voorstel
van Henk de Weerdt besloten, van de gelden daarvoor bijeengebracht gees gedenkteken te bekostigen, doch een J.G.O.B.tehuis te stichten, waaraan Marie's naam verbonden zal zijn. Toch
werd toen op initiatief van Cor Rozendaal en Jacq. Engels met
de inzameling van gelden voor een gedenkteken doorgegaan.
Een heel eenvoudige steen werd op haar graf geplaatst en op
18 April 1920 in het bijzijn van enkele van hare vrienden en
vriendinnen door Elie Denneboom namens de J.G.O.B.-ers aan
Marie's familie overgedragen.
Zo kwam ons kongres in Arnhem. Honderden en nog eens
honderden kwamen in Arnhem en in een ommezien wist iedereen
in Arnhem, dat J.G.O.B. daar zijn kongres hield. Van de 57
afdelingen waren er 47 vertegenwoordigd door bijna 600 leden.
We weten, dat over dit kongres een zwaarte hing. Alle gemoederen
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waren vol, de lucht was als met elektrisiteit geladen en de uitbarstingen bleven dan ook niet uit. Doch waar deze dingen alle
in verband stonden met de „N. R. - en dit alles reeds is vermeld,
zwijg ik verder hierover.
Op het kongres deelt Henk Prakke mee, dat bij hem is ingekomen
een schrijven van de Regering, welke ons een subsidie verleent
van f 1352.80, welke mededeling met applaus werd ontvangen.
Behoudens tamelik scherpe kritiek op het B.B. en de „N. R.-voorstellen en -besprekingen, bracht dit kongres ons niet veel
biezonders. Alleen dient nog vermeld de picnic bij Westerbouwing,
waar we 's morgens per boot waren heengegaan. Dat het er
mooi was, kunnen jullie op de hierbij geplaatste foto zien. Het
was een prettige dag, er werd van alles gedaan deze keer, ook
„toneel-gespeeld - . En alles geimproviseerd.
Interessant is echter de beschrijving, die de „Nieuwe Arnhemsche
Courant" (hoofd-redakteur de heer Jan Greshoff) geeft, in het
nummer van 3 Augustus 1920, van ons kongres, van de J.G.O.B.
en van ons aanstaande kamp. We laten het hier volgen :
„JEUGD".
• „Wij willen ronduit zeggen, dat wij de meeste voldoening zouden
hebben, wanneer in Arnhem mocht blijken, dat de meerderheid
der J.G.O.B.-ers zoo was gestegen in inzicht in de ontwikkelingsvoorwaarden der menschheid, dat zij resoluut en scherp stelling
zou nemen tegen de ondergaande klassenmaatschappij van het
kapitalisme met zijn vreeselike uitbuiting, zijn verfoeilik militairisme
en zijn bloedige oorlogen en voor de maatschappij van gelijkheid
en broederschap . het socialisme, het communisme".
„Als jullie leest, dat de internationale rooversgroepen het Roode
Rusland, dat zich van de knoetheerschappij heeft bevrijd, en het
socialisme moeizaam gaat opbouwen, van alle kanten aanvallen
en door de blokkade uithongeren, en jullie geeft geen kik, jullie
blijven als suffe schapen stil, eeuwig stil als het graf, dan zouden
wij wel kunnen huilen om jullie lafheid en domheid".
„Als jullie hooren van de gewelddadige onderdrukking van Egypte,
van Voor-Indie, van Nederlandsch-Indie, en jullie roepen het niet
luid : Het is genoeg ! Weg met het Imperialisme ! 0, jongens, dan
kost het ons moeite om jullie niet te gaan verachten om jullie
groote lafheid, om jullie kouwe onbewogenheid voor het leed der
millioenen menschenkinderen, die je zegt lief te hebben".
Men zal, dit lezend, vermoedelijk zich de leuzen denken van een
politieke partij, die deze beginselen in het parlement vertegenwoordigt.
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Wanneer men echter weet, dat deze en dergelijke radicale meeningen
niet werden verkondigd door ernstige mannen, die ze ernstig voorstaan, doch op een vergadering van minderjarigen, zoo zal men
toch een weinig verbaasd — en verschrikt zijn.
Zaterdag en Zondag had in het Notarishuis alhier de vergadering
plaats die wij reeds vermeldden. De lange zaal was gevuld met
„jongeren". Vreemde pakken, Schiller-kragen, sandalen, bloote
voeten waren de algemeene kenteekenen, terwijl de meisjes zich
veelal door korte, de jongens door lange haren kenmerkten.
Het was in dit vreemd gezelschap, dat leuzen werden verkondigd,
zooals wij hierboven weergaven.
Tegen menschen, die van het zaligmakend communisme spreken
en die verheerlijkt wijzen op Sovjet-Rusland, waar zij alles schoon
van vinden, kan men Been bezwaar hebben. Zij molten dwalen,
doch zij spreken hunne overtuiging uit.
Doch wanneer men dergelijke woorden hoort van kinderen, wordt
de zaak geheel anders. En dit was het geval. De vergadering
bestond voor verreweg het grootste deel uit kinderen en halfvolwassenen nog nauwelijks de kinderschoenen ontgroeid.
En zoo ziet men dan het fraaie schouwspel, dat een zestienjarige
jongeling half-huilend verzekert, dat de revolutie toch heusch zoo
mooi is. Men ziet daar zenuw-vertrokken gezichten, wilde gebaren;
hoort er daverende woorden in dolle opwinding gesproken, daar
loopen veertienjarigen met bladen als „de vrije communist".
Dit nu is een vreemd en droevig-stemmend schouwspel.
Het is erger. Want daar wordt medegedeeld, dat deze vereeniging
wordt gesubsidieerd, dit jaar, met f 1350, door het Rijk. En de
mededeeling hiervan wordt met gelach en met gehoon begroet.
Inderdaad is deze concessie aan den tijdgeest naar het ons voorkomt te betreuren.
Deze jongelieden namelijk zijn gevangen in een waan. Zij spelen
voorzitter en afgevaardigde, redigeeren bladen, vertegenwoordigen
buitenlandsche jeugdgroepen, werken met moties en besluiten. Zij
nemen zichzelven verschrikkelijk au sèrieux en door subsidieverleening wordt dit versterkt.
Een ieder kent nog de gevoelens uit zijn jeugd. Toen leek het
alles zeer eenvoudig. Men had de wereld om zoo te zeggen in
zijn zak, had over alles zijn oordeel klaar. Doch men ging dit
alles niet propageeren, en het werd door iedereen aanvaard, doch
door niemand sërieus genomen.
Men kan zich echter voor „jeugdorganisatie" verklaren en toch
verschijnselen als deze betreuren.
De deelnemers worden zelf de dupe van hun eigen blinde zelfoverschatting Zij hitsen elkaar op, meenen gewichtige dingen te
doen. En het gaat alles ten koste van hun eigen jeugd.
Wanneer men dit onaangename schouwspel van heftig over
communisme debatteerende kinderen ziet, zoo zal men, de ergernis
eenmaal geweken, slechts wenschen, dat zij buiten waren, speelden,
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zongen, vroolijk waren, aan „sport" — desnoods aan „liefde" deden.
Jeugdorganisatie kan goed zijn, doch hier te Arnhem heeft men
kunnen zien, waarheen het gaat, indien men deze jongeren, in
hun moeilijksten tijd, aan zichzelven overlaat, zonder stuur en
zonder goeden raad. Dan krijgt men de gevallen, zooals wij te
Arnhem hebben gezien.
Als een voorbeeld, hoe deze „jongeren" aan zichzelve worden
overgelaten, diene, dat men thans kampeert, een week lang, in
een vijftig-tal tenten, in een bosch bij Rosendaal, zonder eenig
toezicht. Wij begrijpen de ouders van deze „jongeren" niet.
Men zou deze kinderen en deze jonge menschen willen zeggen :
ge zijt zoo jong, probeer ook jong te zijn.
Het antwoord van het B.B. is te vinden in 't artikel van Henk
Prakke en Henk Witte „Op de Bres voor J.G.O.B." (bladz. 68).
„De Geheel-Onthouder", orgaan van de A.N.G.O.B., nam het
artikel uit de „Nieuwe Arnhemsche Courant" over en voorzag het
bovendien nog van een kommentaar, dat voor ons niet gunstig uitviel.
Bij deze redaktie kwam een stroom van protesten, waarvan enkele
geplaatst werden, terwifl ook ons verweer (Zie „Jonge Strijd"
7e Jrg. no. 9) in zijn geheel werd overgenomen in „De GeheelOnthouder". Een antwoord van J.G.O.B.-zijde aangeboden ter
plaatsing in de „Nieuwe Arnhemsche Courant" werd genegeerd,
waarom „De Geheel-Onthouder" later dit geval nog eens oprakelt
in een artikel „Merkwaardige Journalistiek". Hierin spekuleert hij
op nog fatsoenlik Hollandse persmanieren, die hij ook nog bij
de „Nieuwe Arnhemsche Courant" denkt te vinden en nodigt de
redaktie van het blad met nadruk uit : „alsnog Naar kolommen
open te stellen, om een dusdanige nadere uiteenzetting te geven,
dat er onzerzijds niet de minste twijfel overblijft aan Naar goede
trouw". Wij hebben het artikel ten enemale onwaar, leugenachtig
en gemeen genoemd en „De Geheel-Onthouder" vraagt aan de
redaktie van de „Nieuwe Arnhemsche Courant" waarom zij deze
aanval niet zal beantwoorden. Het bleef alles zonder resultaat en
wij kunnen dus gerust zijn ! Het pleit echter niet voor het prestige
van zo'n krant ! ! !
Weten we nog, hoe we daar in het kamp waren en het bewuste
artikel werd voorgelezen ? Herinneren jullie je nog, hoe we alien
maar een gedachte hadden, demonstratief naar de redaktie van
de „Nieuwe Arnhemsche Courant" te gaan en genoegdoening te
eisen. Voorwaar, het stormde bij iedereen en de Heer Jan Greshoff
mag de hemel danken, dat ten slotte bij de J.G.O.B.-ers de rede
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zegeviert over blind onverstand. Anders was er van hem, nosh
van zijn voornaam redaktie-gebouw niets anders overgebleven
dan enkele „puntjes" als droevige simboliek van zijn koddig
• redakteurtje. Het duurde lang voor de gemoederen waren gestild
en we rust hadden gevonden in de landelike avendstilte, die ons
kamp omgaf.
Het was er leuk in het kamp : Al die kleine tentjes met de straten
en pleintjes met typiese namen. En o, droevig ogenblik, een onzer
kreeg het in zijn hoofd alle tenten te gaan „behoutskolen" met
allerhande fraaie en minder fraaie namen, en binnen enkele ogenblikken had iedere tent een naam. We geven hierbij als uitslaande
plaat een plattegrond en er is tevens bij elke tent een nummer
gezet, welk nummer verwijst naar de diverse benamingen. Deze
plattegrond is volkomen in overeenstemming met de werkelike
ligging, alleen met dit verschil, dat de bomen geen dennen maar
vruchtbomen waren. Hieraan heeft de bewerker, Henny Faber,
geen schuld, daar verzuimd werd hem dit op te geven. (De oorspronkelike plattegrond is van Joh. Prinsze). Ik schreef : „o, droevig
ogenblik", want de dauw en de regen deden hun werk en de
houtskool drong in het linnen, en het was er niet meer uit te krijgen.
Zoals vanzelf spreekt was de firma, waarvan we de tenten hadden
gehuurd niet bijster hierover te spreken en we werden verplicht,
daar alle tenten moesten worden gewassen en opnieuw geprepareerd, enkele honderden guldens schadevergoeding te betalen.
Deze kampeerweek bracht ons een geweldige strop. Onnodig is
het hier de oorzaken nader aan te stippen, maar in ieder geval
waren we aan handen en voeten gebonden.
De dagen zelf waren vol van afwisseling en 's avends hadden
we om het kampvuur genoeglike en fijne ogenblikken. Weten
we het nog, hoe Kees Boeke sprak ? Vrolikheid was er ook. De
toneelvoorstelling van de Schippersdochter en de Koningszoon, de
wedstrijd in het „gek-doen", die door Prof. Zot werd gewonnen ?
De met een ketting aan zijn been vastgehouden, op handen en
voeten kruipende aap (de blanke nikker Wim Kretz), de clown.
Wim Reuderink met zijn orgel, Tinus met zijn door de zon gebruinde tanden, enz. enz.
We gingen weer vol moed aan het werk.
Bij het scheiden op het Arnhemse kongres verdwenen weer velen,
die door hun „ouderdom" moesten heengaan. Het waren er heel
wat, ik noem alleen Piet Mooyman en Wiebe Everaarts. Zeer
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veel is ook het werk, dat zij voor de Bond hebben gedaan.
Van het reeds gememoreerde vlugschrift van Piet Mooyman
verscheen heel spoedig een derde oplaag.
Belangrijk waren de artikelen van Jelle Brouwer over „De Jongfriese-beweging", welke in „Jonge Strijcl" werden gepubliceerd.
In hetzelfde nummer weer een kifterijtje met „De Zaaier" naar
aanleiding van ons kongres, waarin o.a. werd gezegd, dat we
het kongres hadden overrompeld, overdonderd, en we werden
uitgekreten voor neutraliteitsfanatieken, etc.
Interbondaal ging het best. Even zij vermeld, dat de K.G.O.B.
en N.B.A.S. overeen waren gekomen per 1 September 1920 een
federatief verband aan te gaan met 1 jaar proef, om daarna te
besluiten : a. blijvende federatie ; b. fusie ; of, c. opheffing federatie.
Nu had op 16 Oktober 1920 te Utrecht de oprichting plaats van
het „Landelijk-Permanent-Samenwerkings-Comite. Dit was een
uitvloeisel van de reeds eerder zo of en toe gehouden besprekingen
tussen enkele organisaties, en van de landdag te Hilversum 1920.
Op die oprichtings-vergadering waren aanwezig afgevaardigden van
A.C.J.G.O.B., C.K.G.O.B., J.G.O.B., J.V.O., K.G.O.B., N.B.A.S.
en O.V.J.T. Dezen traden alien tot het Komitee toe. Alleen de
J.C.G.O.B. hield zich afzijdig, was trouwens niet aanwezig. Henk
Witte werd benoemd tot Voorzitter-Sekretaris-Penningmeester,
de laatste 2 funkties voorlopig. Er werd direkt aangepakt. Een
kalender voor 1921 werd uitgegeven in een oplaag van 6000
eksemplaren en werd getekend door Jacq. Vijlbrief. Ook werd er
voor de Nieuwjaarsaktie een krant uitgegeven, genaamd „Vrije
Jeugd", welke uitgaven goed slaagden. Door het kontakt, dat we
steeds met elkander mochten hebben, ontstond tussen de H.B.-leden
een zeer vriendschappelike verhouding, die langzamerhand werd
overgebracht op de leden : de band:werd sterker, de eenheid won veld.
De „Scherpe Resolutie" van Arnhem had ons opgedragen met
Kerstmis een kongres te houden, waar de toestanden na Arnhem
zouden worden besproken. Voor zover dit nog verband hield
met de „N. R.'', verwijs ik jullie naar het daarvan reeds gegeven verslag.
Het was op dit kongres, dat we voor het eerst een regeringsvertegenwoordiger in ons midden hadden, n.l. Jhr. Op ten Noort,
die na de behandeling van de supplementsmotie het woord verkreeg, om enkele van waardering getuigende woorden te spreken.
Als tweede punt, dat zeer belangrijk was, stond op de agenda de
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motie inzake de mogelikheid van landelik samengaan met de
J.V.O. Gewezen werd op de geslaagde pogingen van K.G.O.B.
en N.B.A.S., op het ernstig verlangen naar eenheid in de landelike blauwe jeugdbeweging en op het feit dat J.G.O.B. en J.V.O.
met gelijke middelen, dezelfde groep van mensen trachten te bereiken. De motie draagt dan ons B.B. op, zich met het H.B. van
de J.V.O. in verbinding te stellen, teneinde te overleggen of
door beide bonden een gemeenschappelik orgaan uit te geven is.
In de toelichting werd nog gewezen : 1 ste op het ideeele van zo'n
samengaan ; 2de het „materieele - voordeel ervan. (Zie „Jonge
Strijd" 7de jaargang no. 11) ; 3de op de zich wijzigende mentaliteit in de J.V.O. Na een prettige gedachtenwisseling werd de
motie aangenomen en zou dus ons B.B. zich in verbinding stellen
met de J.V.O. Op 27 Februarie 1921 kwamen beide hoofdbesturen
bijeen om de mogelikheid van een nauwer samengaan te onderzoeken. Jelle Brouwer schrijft daarover in 't April-nummer van
„Jonge Strijd" o. m. het volgende :
. . . . „beide partijen hebben de moed gehad zich niet in zichzelf
op te sluiten met het vaste voornemen nooit een stap te zullen
wijken. Het spreekt vanzelf, dat de eenheid alleen kan en mag
komen, als de bewuste uiting van de overgrote meerderheid der
leden -- het verlangen daarnaar moet komen en groeien in de bonden.
Dat verlangen is er nog niet." Verder gaat hij uitvoerig na de
verschilpunten, die liggen in de algemene ontwikkeling en onze
zelfstandigheid. In dezelfde „Jonge Strijd" schrijft Fedde Weidema
ook een artikel over de kwestie, dat eveneens scherp belicht de
verschilpunten, die ons gescheiden houden en hij komt tot de
konklusie, dat de wenselikheid van een nauwer samengaan van
de twee jeugdorganisaties uiteraard zeer groot is, doch erg nauw
begrensd wordt door de mogelikheid. De tijden voor nauwer
samengaan zijn nog niet rijp. En waar te verwachten is, dat een
nader tot elkaar komen voor Been van beide de gewenste gevolgen zou hebben, is het voorlopig beter de dingen te laten,
zoals ze zijn." Hierover later meer !
Na het Kerstkongres traden Henk Witte en Henk Prakke of in
verband met hun gezondheidstoestand. Bram Klein zou Henk
Witte opvolgen, doch trok zich daarna weer terug. Kandidaat
werd nu gesteld Fedde Weidema, die de benoeming aannam,
doch liever een ander op die plaats had gezien. Die ander
verscheen in de persoon van Jelle Brouwer, die dan ook Bonds86

voorzitter werd. Sekretaris werd Wim Annema, die echter spoedig
door Bartel Lageman werd opgevolgd, daar ook zijn gezondheid
het neerleggen van zijn funktie noodzakelik maakte. Henk Prakke
neemt in „Jonge Strijd" no. 1, 8ste jaargang afscheid van de Bond
als lid, in een klein artikeltje, dat niet geheel vrij is van „stekeltjes".
Belangrijk is ook de bespreking, die in „Binnenlandse Klanken"
gegeven wordt. De heer P. v. d. Meulen, algemeen voorzitter
van de Nederlandsche Vereeniging gaf in „De Blauwe Vaan" een
verslag over ons werkkongres (als afgevaardigde was daar voor
de Nederlandsche Vereeniging aanwezig Hilvert Boelmans), waarin
hij schrijft, dat er een gedrukte, voor een jeugdbond feitelik te
ernstige stemming heerste. Over 't aannemen van de supplementsmotie wordt behoudens enkele regels gezwegen, doch daarentegen
is er veel plaatsruimte gebruikt om onze financien eens te belichten.
Door waarheden met onwaarheden te kombineren kwam men tot
een „verklaring" van onze f 1000.— schuld. Wim Annema schrijft
daarover o. a. (het hele artikel is ter plaatsing in „De Blauwe
Vaan" aangeboden, doch niet geplaatst !) : „Het artikel is sober,
doch over de schuld wordt uitgewijd als moeten deze moeilikheden, die we zelf hebben te overwinnen, ook nog tegen ons
worden uitgebuit". Verder laat hij een juiste uiteenzetting van
de feiten volgen.
Op het Kerstkongres was besloten een schulddelgingsaktie te
beginnen om onze f 1000.— strop weg te werken. De leiding
hiervan was in handen van Aad Prakke. Er werd gewerkt met
steunlijsten en de bekende „Gerstenhauer-kaarten", uitgegeven
door het brochuren-depot.
De krant wisselde voor de zoveelste maal weer eens van redakteur,
door de verkiezing van Wim Rijsdorp als zodanig.
In verband met het, door de regering ingediende wetsontwerp,
tot regeling van de lichamelike ontwikkeling van de rijpere,
mannelike jeugd, gingen er stemmen op, hiertegen als bond te
moeten protesteren, aangezien de juiste bedoelingen licht te raden
waren. Het B.B. meende dit niet te kunnen doen als „bond",
doch zond het volgende adres :
Aan Zijne Excellentie, den Minister van Onderwijs,

Kunsten en Wetenschappen te 's-Gravenhage.
Geeft met verschuldigde eerbied te kennen, het Hoofdbestuur van
den Jongelieden Geheelonthoudersbond, goedgekeurd, enz.,
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dat deze Bond zich krachtens art. 2, sub b van zijn statuten o.m. de bevordering van de lichamelijke ontwikkeling zijner leden ten doel stelt,
dat er naar aanleiding van het door Uwe Exc. bij de Tweede
Kamer der Staten-Generaal ingediende wetsontwerp tot regeling
van de lichamelijke ontwikkeling van de rijpere mannelijke jeugd
in den Bond stemmen zijn opgegaan, waarvan het Hoofdbestuur
meent, Uwe Exc. niet onkundig te molten laten,
dat alle bevordering, ook van staatswege, van de lichamelijke
ontwikkeling der jongeren toejuiching verdient,
dat sommigen vreezen, inzonderheid naar aanleiding van het door
Zijne Exc. den Minister van Oorlog uitgelatene, dat bij de opstelling van het wetsontwerp militaire nevenbedoelingen een overwegenden invloed hebben gehad,
dat het beperken tot alleen de mannelijke jeugd een bevreemdenden
indruk wekt,
dat een alleen uit algemeen volksontwikkelings-oogpunt voorgestelde regeling, zich toch ook tot de niet minder belangrijke
groep der vrouwelijke jeugd zou moeten uitstrekken,
weshalve de bovengenoemde stemmen zich niet met de strekking
van het wetsontwerp kunnen vereenigen.
Hetwelk doende,
(w. g.) JELLE BROUWER, voorzitter.
(w. g.) BARTEL LAGEM AN, secretaris.
Nieuwe Wetering, Maart 1921.
29 en 30 Maart hield de N.B.A.S zijn kongres, waar de fusie
met K.G.O.B. werd aangenomen. Op dit kongres werd voor
onze schulddelging f 45.— opgebracht, wat ons zeer verheugde,
omdat het meeleven met J.G.O.B. van die zijde met de daad
werd getoond.
K.G.O.B. hield na een 15-jarig bestaan zijn laatste kongres, waar
werd besloten te fuseren met N.B.A.S. Het was voor de daar
aanwezige K.G.O.B.-ers een zware dag. Hoe zou het voor de
J.G.O.B.-ers zijn, wanneer hun Bond zou verdwijnen, al werd
dan ook in zeer grote mate de algemene beweging gediend ?
Velen waren met K.G.O.B. saamgegroeid, zij hadden hun mooiste
tijd, ja hun gelukkig jeugd-leven te danken aan K.G.O.B. Zij zijn
geweest de pioniers der zelfstandige jeugdorganisatie. Zij hebben
werk verricht, waarvoor men eerbied moet hebben, zij hebben
het zware fundamentele werk verricht. We kunnen begrijpen, dat
het velen te machtig werd.
Ongetwijfeld leek ons dit een grote vooruitgang naar de algemene, zelfstandige, blauwe jeudorganisatie.
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J.V.O. hield 14, 15 en 16 Mei zijn kongres, waar de beide voorstellen, die, aangenomen, deze Bond dichter bij ons zouden brengen,
werden verworpen, n.l. de verhoging van de leeftijdsgrens en
't opnemen in de Statuten van het punt „Algemene Ontwikkeling".
In „De Blauwe Vaan" van 6 Mei 1921 is de heer Schmidt weer
aan het woord. Hij schrijft over onze schuld en vindt het vreselik
jammer, dat er in een kampeerweek f 500.— strop moet gekonstateerd worden. „Dat moet daar dan Loch wel een bende geweest
zijn'', zegt hij en „begrijpelik, hoewel eveneens hoogst betreurenswaardig, is het, dat het B.B. dit jaar geen kampeerweek aandurft."
„Intussen lopen de zaken presies, zoals wij altijd hebben voorspeld.
De zogenaamde zelfstandige jeugdorganisaties komen in allerlei
moeilikheden. Worstelen met tekorten en schulden ; schuiddelging
is een z66r bekend woord bij J.G.O.B. Moelikheden van andere
aard zijn ons evenzeer bekend, maar het is ons niet te doen, die
weer uit te meten of verwijtend voor te houden." (? Henk W.)
Doch dan komt het en worden de bakens verzet. „De z.g. zelfstandige jeugdorganisaties die, inderdaad, ook „geleid" worden,
al is het niet steeds door bevoegden, ze moeten zichzelf er maar
doorslaan en er zichzelf maar uitwerken. En kunnen we hen een
handje helpen, dan met alle genoegen."
Het was 14 dagen later. Weer schreef Schmidt in „De Blauwe
Vaan" dat zijn beschouwingen over de neutrale jeugdorganisaties,
nogal ontstemming hadden gewekt, en hij verwonderde zich daarover niet. „Inderdaad waren onze termen niet overal even joist
en gelukkig. Wat nu te doen ? In het belang van de beweging
moeten de debatten maar niet heropend worden. Het doer ons
reeds genoeg leed zo te hebben geschreven, dat wij aanleiding
waren tot gerechtvaardigde ontstemming". Hij spreekt het vertrouwen uit, dat de opponenten met bovenstaande verklaring wel
genoegen zullen nemen, hetgeen wij onder voorbehoud dan ook
gaarne deden uitsluitend in het belang van de beweging.
In het Julie-nummer van „Jonge Strijd" wordt opgave gedaan
van de binnengekomen gelden voor de schulddelging. Totaal
f 673.89 5 in 6 maanden. Inderdaad, we kunnen schulden maken
maar ze ook wegwerken.
In die tijd verscheen „Verzamelen", een brochure geschreven door
jelle Brouwer. Lang was het geleden, dat we de buitenwereld
weer een werkje aanboden, maar nu was 't er dan ook een, dat
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schitterend was. Vol lof was de geheel-onthouderspers. In „Levenskracht - , orgaan van de Rein-Leven-Beweging, verscheen een
heel gunstige beoordeeling van brochure en Bond, welke we hier
laten volgen :
„Van de jeugd moeten wij het altijd in de eerste plaats hebben.
Het streven en het gehalte van de Jeugdbeweging is een graadmeter van wat van de naaste toekomst te verwachten is.
Te midden van een wereld van vuilheid en wanorde --- die wij
ons niet zwart genoeg kunnen voorstellen — voert onze R.L.B.
haar strijd. • En dan is dit onze ervaring : het gaat heel stroef en
stram om enige medewerking van de ietwat ouderen te erlangen,
maar van de zijde der Jongeren komen zij telkens met lenige en
toegewijde zielen op ons af. Dat beduidt veel. Dat is van de
meeste waarde. Dat alleen kan reeds bij ons de moed er in houden.
Nu weer dit geluid uit de J.G.O.B. (Jongelieden Geh.-Onth. Bond)
Een roep tot „Verzamelen !" gericht tot de jonge mensen van 14
tot 23 jaar. Het was zeker nodig na wat er de laatste tijd in hun
kringen had plaats gevonden aan verschillen, aan wisseling, aan
uittreden. Maar nu klinkt het ook fris en flunk uit de mond der
nieuwe garde, waar het gaat om de vrije, zelfstandige ontwikkeling
der Nederlandse jeugd. En heel het einde is een „Rein Leven-getuigenis. Een jeugdbeweging waarin zulk een geluid voor-klinkt,
houdt een grote belofte in voor de meerdere Menselikheid ener
toekomstige samenleving".
Zo kwamen we weer aan een mijlpaal en ik laat hier nog even
een kort overzicht volgen van meer zakelike aard.
't Afdelingental ging dit jaar achteruit van 63 tot 39, het ledental
van 1491 tot 951. 19 afdelingen waren bij plaatselike DrankweerKomitees aangesloten, 5 bij een Jeugd-Drankweer-Komitee. De
Bond ontving ruim f 1300.— subsidie van de Regering, 7
afdelingen kregen gemeente-subsidie, in totaal f 167.37 5, Franeker
kreeg f 10.— van de N.V., 29 afdelingen gaven een feestavend.
In totaal brachten die feestavenden een strop van f 400, aan
voordelige saldi f 170.
Den Haag b.v. organiseerde een meeting, die f 100 strop opleverde.
Deze keer was 't alleen Zuidbroek, dat de Sint en Zwarte Piet in
aktie bracht. Deze gingen de lagere scholen af en de kinderen
werden onthaald. Deze afdeling had voor dit doel f 135.— bijeengebracht.
Met de algemene ontwikkeling was 't over het algemeen treurig
gesteld. Aileen Den Haag, Gorkum, Leeuwarden en de Zaanse
Kommissie deden hun best.
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Met „Jonge Strijd" ging het niet best. Kolportage begon zo langzamerhand een kuriositeit te worden, evenals een afdracht aan de
administratie (wat logies is, zouden jullie zeggen !), maar wat dan
nog werd verkocht, kwam in de meeste gevallen de eigen kas
ten goede. Van 11.000 eksemplaren (Mei 1920) daalde de oplaag
tot 4000 eksemplaren (Januarie/Februarie 1921). In totaal verschenen
-i- 44.000 kranten. (Vorig jaar 136.075).
Inplaats van dubbel te vechten, omdat zovele leden heengingen,
deden ze nog minder dan de helft van vroeger ! Inplaats van 7
nummers voor het kongres verschenen er slechts 5, en dan nog
zonder ledennummer !
De uitgave van „Onze Liedjes" werd van de uitgever ontwikkelings-boekhandel „De Nieuwe Geboort" overgenomen. Met de
kalender van het L.P.S.C. hadden we een flinke strop. (We waren
niet alleen !) De schulddelgingskaarten werden in 3 oplagen a
2000 eksemplaren verkocht. Verder nog 2 vlugschriften, die
minder goed gingen. De afdelingen Gouda, Franeker en Vlaardingen-Schiedam gaven alle drie een krant uit in grote oplaag,
die gratis werd verspreid en waarvan de kosten gedekt werden
door advertenties. Kranig !
In de „Blauwe Week" werd niet bijster hard gewerkt. Uitgezonderd door de afdeling Veendam-Wildervank, die zo maar even
1600 blauwe bloempjes wist te verpatsen. 1) Arnhem, Sneek en
Stadskanaal kwamen met een praalwagen uit.
Vanwege het L.P.S.C. werd „Vrije Jeugd" uitgegeven, bedoeld
als Nieuwjaarsblad.
Evenals van N.B.A.S., ontvingen we ook van K.G.O.B. f 45.voor de schulddeiging. Afdeling Den Haag bracht f 215.— bij
elkaar, Franeker f 45.—. Hierbij moet niet worden vergeten, dat
vele afdelingen met minder leden naar verhouding nog meer
opbrachten.
Wat de Bondsgeest betreft, verwijs ik maar weer naar het verslag
van de „N.R."-kwestie.
Sprekend zijn de sijfers, die voorkomen in het jaarverslag 1920121,
waaruit blijkt, dat we in dit Bondsjaar 5 Bondsvoorzitters, 6
Algemeen Sekretarissen, 3 Penningmeesters en 3 Brochuren-depothouders, alsmede 5 Redakteurs en 2 Administrateurs in funktie
hadden. Totaal 24 Bondsbestuurders voor 6 funkties. Begrijpelik
') Bartel maakt bezwaar tegen dit woord, hij gebruikt dergelijke dievetaal niet! hm !
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is het, dat dit niet in het voordeel was van de Bond, die juist
alle krachten zo hoog nodig had. Dat echter steeds weer nieuwe
mensen werden gevonden is eveneens sprekend.
Vermeld zij nog, dat op de kunstavend van het Arnhemse kongres,
die onder leiding van Is Eyl stond, de „Dietsche Trekvogels"
optraden met hun 17de eeuwse muziekinstrumenten en veel sukses
hadden.
Buiten de reeds beschreven interbondale landdag te Hilversum
werd een dergelijke dag gehouden in Olterterp. In Hilversum
spraken Jac. v. Amstel (N.B.A.S.) en Wiebe Everaarts (J.G.O.B.),
in Olterterp Kees Kool (N.B.A.S.) en Henk Prakke (J.G.O.B.).
Op initiatief van de Groningse Propaganda-kommissie werd te
Zuidbroek een Zangersfeest georganiseerd, dat geweldig was.
Nog nooit sinds „mensenheugenis - zag dit plaatsje zo'n drukte,
en dan door J.G.O.B. !
En zo bereikten in Augustus 1921 weer ruim 200 J.G.O.B.-ers
Zwolle, om daar ons 11de kongres mee te maken. Ongetwijfeld
zouden er veel meer mensen gekomen zijn, ware het niet, dat
juist in die dagen tyfus heerste in Zwolle, waarover de kranten
nog al eens mug-en-olifant-artikelen schreven. Dit had tot gevolg,
dat velen niet naar het kongres mochten, en slecht weer was
verder oorzaak dat vele fietsers niet kwamen, voor wie de treinkosten te hoog waren.
Na de schitterende opening van Jelle Brouwer zat de geest er
al in en het kongres slaagde dan ook reusachtig. Daarna
kwam de schulddelgings-aktie ter sprake. f 1000.— was er nodig
en er ontbrak nog ± f 100.—. En toen gebeurde het, (we geloofden het zelf niet) ; daar kwamen ze, alien offerden, veel en minder
veel, maar op de gezichten glansde 't idealisme, de blijheid, dit
te kunnen doen voor een beweging, zo zwaar beproefd en hen
zo dierbaar. Dit deed de ogen stralen. Sommigen waren er, die
hun beurzen boven de rondgaande hoed leegden. En toen werd
meegedeeld, dat deze avend f 168.— was bijeengebracht, dus in
totaal meer dan f 1000.—, was het een sekonde stil ; men kon
het niet verwerken. Doch dan, beseffend, barstte het los.
Daverend applaus en daarop een in het begin trillende, door
velen met tranen in de ogen, en door alien staande gezongen
J.G.O.B.-mars en een driewerf hoera ! Men jubelde, en met
recht. Was dit idealisme met de daad of niet ? Was dit Been
groots gebeuren en tegelijk een prachtbelofte voor de toekomst?
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In 7 maanden bijeengebracht door een zeer klein aantal leden.
We gingen 's avends weg, vol van alle beleefde emoties. We
voelden ons zo vrij, immers de druk was weg, die een jaar lang
ons had belemmerd in ons werk.
Ziehier enkele beoordelingen over dit kongres.
Prof. Van Rees schrijft o. a.:
„Voor hen, die het hart in de schoenen schoot na het vorige jaarlikse kongres in Arnhem in Augustus 1920 met zijn „scherpe
resolutie", die de aanhangers van de „Nieuwe Richting" uit de
gelederen dreef en nog honderden anderen deed afvallen ; voor
hen, die meenden, dat de goede dagen van de J.G.O.B. nu voor
goed voorbij waren, is het kongres van dit jaar, 7, 8 en 9 Augustus
in Zwolle, een blijde verrassing, ja een feit van betekenis voor
de ontwikkeling van de zelfstandige jeugdorganisaties in
ons land."
„Niet het minst was 't allereerst de zo rustige, zakelike en toch
van zo grote liefde en toewijding getuigende openingstoespraak
van Jelle Brouwer, die — na uitvoerig bij de moeilike tijd van
het laatste jaar te hebben stilgestaan — de gronden blootlegde,
waarop hij zijn verwachting van een spoedig herstel en een
schone toekomst bouwde.
En was het niet voor alien ter vergadering, die warm voor de
J.G.O.B. en diens grondgedachte gevoelen, een mooi, een heerlik
ogenblik, toen de hoed omgekeerd (en de inhoud geteld) was,
waarmee de zo getrouwe en aktieve penningmeesteresse was
rondgegaan — „want", zo zei de voorzitter, „die schuld moet
gedelgd en die moet nu staande de vergadering gedelgd worden",
en toen het bleek, dat deze spontane kollekte ruim 163 gulden
had opgebracht? En was het donderend applaus, als hulde aan de
gevers, niet uitstekend op zijn plaats, en was er groter bewijs
nodig, dat . . . . ja dat de oude J.G.O.B. zich hervonden had en
dat de geest van eenheid en offervaardigheid, de oude geest van
zuivere kameraadschap in de J.G.O.B. niet verloren was gegaan ?"
In „De Blauwe Vaan'', schreef de Heer P. v.d. Meulen, o.a. het
volgende :
„Ik zag en hoorde te Zwolle veel moois : een uitstekende leiding
— maar die was dan ook al over de jaren heen van wat ik tot
de werkelike „jeugd" reken. (Wij weten het anders, he jongens!
De leiding kon wat jaren betreft nog in J.V.O., oom Piet ! Red.)
De besliste wil om zich radikaal vrij te houden van de elementen,
die de J.G.O.B. aan de rand van de afgrond hadden gebracht,
warm e geestdrift bij de tegenwoordige leden en grote liefde voor
de bond bij oud-leden voor wat zij aan de bond dankten. Dat
men sprak van opzettelike miskenning van onze kant en van het
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welbewuste streven „om het opkomend jeugdleven te belemmeren",
van een „niet eerlik bestrijden en het als boeman aanwenden van
niet juiste feiten", nam ik niet te tragies op. Ik kon het begrijpen
en wist, dat we aan het ontstaan van die gevoelens niet geheel
onschuldig waren."
Op het kongres zelf werd nog meegedeeld, dat de Bond nu
schuldvrij was, duizenden brochures in depot, het aantal leden
gestegen tot 1100 en het afdelingental van 39 op 46. (We denken
aan Toob Hagtingius' voetreis.) Een daverend applaus en een
krachtig gezongen Bakmars volgden op Bartels mededeling, dat de
Regering ons voor dit jaar f 696,50 subsidie toekent.
Als regeringsvertegenwoordiger is aanwezig de beer Bolkensteyn,
die het kongres toespreekt en medewerking van ons vraagt.
Prof. van Rees (Onze Prof) spreekt namens de A.N.G.O.B. en
I.O.G.T.N., terwiji voor de Nederlandse Vereniging niemand
minder dan zijn algemene voorzitter, de Heer P. v.d. Meulen, het
woord voert. Voorts spraken nog enkele andere afgevaardigden.
De voorstellen, die behandeld werden, kunnen we stilzwijgend
passeren, alleen dient vermeld het voorstel van Hallum, om
dansen op J.G.O.B.-feestavenden weer toe te staan. Dit voorstel
werd na bespreking met op 2 na algemene stemmen verworpen.
De voorgestelde motie om van de regering te eisen de onmiddellike
invrijheidsstelling van Herman Groenendaal en de andere dienst.
weigeraars werd na uiteenzetting van Henk Witte verworpen.
Bij de kandidaatstelling voor Algemeen Voorzitter van Gerrit de
Groot, doet zich een minder aangenaam insident voor, waarover
we echter hier maar zullen zwijgen. Het gevolg hiervan is echter,
dat nu geen kandidaten voor Bondsvoorzitter gevonden zijn en
de funkties van Voorzitter-Sekretaris worden gekombineerd, te
vervullen door Bartel Lageman.
Daarna houdt Jelle zijn inleiding over „Onze verhouding tot de
J.V.O." Van voorstander van fusie is hij door het laatste J.V.O.kongres besliste tegenstander geworden, waar de beslissing over
de voorstellen niets anders was, dan een voor of tegen Weykamp.
Verder laat hij nog eens fel het licht vallen op onze zelfstandigheid. Namens J.V.O. voeren Bertus Smit en Henk v. d. Vlist het
woord, zonder echter nieuwe gezichtspunten te openen en het blijkt
dan ook wel, dat we nog to ver van elkander afstaan. Nochtans
blijven we goede vrienden.
De Heer v. d. Meulen is voor het eerst van zijn leven op een
94

I

J.G.O.B.-kongres en is verblijd over de heerlike entoesiaste kracht,
die er heerst. Hij is dan ook hier als belangstellend vriend. Hij
verschilt veel van mening over het standpunt, dat de jeugd ten
opzichte der ouderen moet aanvaarden, maar is niet gekomen om
over dit heerlike leven hier een domper te gooien en spreekt
dan hartelike woorden van waardering over het werken der
J.G.O.B.-ers.
Hierna dient Henk Witte een voorstel in om het 2de lustrum, dat
de Bond het volgend jaar zal bereiken, te vieren, en deelt mee,
hoe hij zich het verloop daarvan had gedacht.
Het kongres geeft machtiging de herdenkingskommissie te benoemen
en alle voorbereidende maatregelen te treffen.
Nadat nog verschillende mensen van de Bond afscheid hebben
genomen waaronder Tinus Willemse, en onze Prof. nog even zijn
indrukken over ons samenzijn geuit had, sluit Bartel dit kongres
en weer klinkt daverend de Bakmars ; het is weer gedaan met
praten en nu weer aan de arbeid.
Na het kongres werd de feestavend gehouden, die geheel door
Aad Prakke was verzorgd. De avend was heel mooi.
Daags daarop de picnic, die ook best slaagde en waar Tinus
Willemse nog eens zijn stem liet horen.
Desember 1921 werd door Bartel Lageman en Wim Rijsdorp de
aktie voor „Hongerend Rusland" ingeluid. Niettegenstaande de
zware offers van het afgelopen jaar, die we onze eigen Bond
brachten en ook vele mensen hun giften reeds aan plaatselike
komitee's hadden afgestaan, bracht deze aktie in ruim een half jaar
nog f 225.— op. Ook dit mag weer als een bewijs van ons „doeidealisms" dienen en demonstreert ook ons maatschappelik werk.
De Ned. Jeugd-Centrale v. Drankbestrijding (vroeger L.P.S.C.) gaf
ook dit jaar weer een kalender uit, getekend door Jacq. Vijlbrief,
wat een kunst-uitgave genoemd mag worden. We hadden dan ook
veel resultaat.
In enkele nummers van „Jonge Strijd", 8ste en 9de jaargang, is
een pennestrijd ontstaan inzake „Djasip - en J.G.O.B. Volledigheidshalve memoreer ik het hier, de kwestie zelf laat ik buiten bespreking.
Jelle schreef wel, noem dit nu geen „spijkers op laag water zoeken",
maar m.i. waren het slechts „spijkertjes".
De Desember-aktie slaagde goed. Voor zover we over de gegevens
beschikken, gaven 24 afdelingen een feestavend. Er werden 8500
„jonge Strijds" verkocht (het Desember-nummer in een oplaag
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van 10.000 eks.) en 1100 kalenders voor een bedrag van ruim
f 800.—. Nieuwe leden werden evenwel niet geboekt.
Arend Haas behandelde in enkele artikelen het onderwerp
„Idealisme in de Jeugdbeweging".
Vanaf het kongres in Zwolle was de Bond nog steeds zonder
Alg. Voorzitter. Bartel nam deze funktie waar bij zijn werk als
Alg. Sekretaris. Waar dit baantje, zoals begrijpelik is, zeer veel
tijd in beslag nam, werd het gemis erg gevoeld. Doch kandidaten
kwamen er niet. Afdeling Deventer denkt hieraan een einde te
kunnen maken, door per motie bij het B.B. op een spoedige
verkiezing aan te dringen. Kandidaten noemen ze echter niet. Dit
was begin Februarie 1922. Op 5 Maart d.a.v. stelde Henk Witte
zich beschikbaar en trad onmiddellik in funktie.
In het April-nummer 1922 komt een gedachtenwisseling voor
tussen Annie Labruyere en Henk Witte over de viering van het
10-jarig bestaan van de Bond. Annie is van mening, dat het nu
geen tijd is voor feestvieren, en, wijzende op Rusland, dringt zij
er op aan, dat al het geld, bestemd voor het jubileum, reeds
aanwezig of nog bijeen te brengen voor Rusland zal worden
afgestaan. In zijn antwoord wijst Henk Witte er op, dat we daar
op ons herdenkings-kongres in Haarlem geen „feest" gaan vieren
in de algemene betekenis, dat de herdenking nodig is voor de
Bond, evenals de uitgave van „jonge Strijd" nodig is.
In het tijdvak 1 April 1921-31 Maart 1922 werd voor
f 1215,92 5 aan kolportage-materiaal verkocht, door 19 afdelingen.
Voor het eerst hoorden we van mensen die „prinsipieel" tegen
kolporteren waren !
5 afdelingen organiseerden een ak tie tijdens de kermis en stonden
met een tent op de markt. Afdeling Sneek meende eens wat
biezonders te moeten doen en organiseerde een „Japans Teehuis",
wat die afdelingskas echter heel wat „Hollandse - guldens lichter
maakte. Voor het eerst ook besloot het Bondsbestuur „Mei-dagen"
te organiseren. In een ,,Meiroep", die door Henk Witte was geschreven en gedrukt werd in een oplaag van 45.000 eksemplaren
werden de jongeren uitgenodigd onze Meidagen te bezoeken.
Deze werden gehouden in : Hoek van Holland, Breda, Nijmegen,
Apeldoorn, Zuidlaren, Olterterp, Haarlem en Bergen. Door de
minder goede voorbereiding slaagden deze dagen niet, zoals wij
dat hadden gewild. Wèl waren het echte J.G.O.B.-dagen, doch
de buitenstaanders (waar het toch om te doen was), bleven weg.
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Alleen te Breda werd een afdeling opgericht met 7 leden, die
echter weer spoedig verdween.
Toch was het jaar een goed jaar. De laatste sporen van de
„Arnhemse beweging - waren verdwenen en overal kwam weer
nieuw leven en werd er hard gewerkt om de Bond weer op de
oude hoogte te brengen. We konden een vooruitgang van
144 leden konstateren, terwiji we 6 afdelingen meer telden.
Drachten was lange tijd de grootste afdeling, met 79 leden. Het
aantal donateurs was 327, daarvan had Den Haag er 117.
6 afdelingen . genoten gemeente-subsidie tot een bedrag van f 126.—.
Assen organiseerde weer een Sint Nicolaas-Kinderfeest, waarvoor
f 150.— werd bijeengebracht.
Drie afdelingen waren in het bezit van een bibliotheek.
De sport werd, behoudens een enkele uitzondering, verwaarloosd.
In het afgelopen bondsjaar verschenen 9 nummers van „Jonge
Strijd". Het was zaak, dat we niet verder in de schuld raakten
en toen we op het Zwolse kongres schuldvrij waren, moesten we
weer oppassen dat we schuldvrij bleven.
De redaktie werd vanaf het Amersfoortse (werk)kongres 1920
waargenomen door Wim Rijsdorp, en om even buiten dit overzicht te gaan, hij bleef redakteur tot het kongres in 1923, dus
ruim 2 1 /2 jaar en maakte het rekord. En, hierover kunnen we
het alien eens zijn, dat de verzorging van de krant bij hem in
uitstekende handen was en dat „Jonge Strijd" er in alle opzichten
zijn mocht. Jammer, dat de leden het niet beseften en de kolportage verwaarloosden. De 9 verschenen nummers hadden een gezamenlike oplaag van 45.650 eksemplaren.
Buiten de reeds genoemde kalender gaf de Ned. Jeugd-Centrale
voor Drankbestrijding nog uit een liederenbundel, die in een
ware behoefte voorzag. De prijs was 15 sent en we hebben er
heel wat verkocht.
Ik sprak reeds met enkele woorden over de Bondsgeest in het
afgelopen jaar. Overal kwam nieuwe energie en nieuwe krachten
namen het werk op en het was verblijdend te bemerken, dat
velen, die in Arnhem J.G.O.B. de rug hadden toegekeerd, langzamerhand weer terugkwamen.
Het was moeilik een volledig B.B. te houden, vooral de gewestvoorzitters bleken nooit te vinden.
Vermeldenswaard is, dat van de 136 afdelings-bestuurders er 100
beneden en 36 boven de 20 jaar waren.
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De verhouding tot de andere organisaties was best, hiervoor
zorgde de „Centrale". Met de A.N.G.O.B. stonden we als steeds
op goede voet. In de verhouding tot de Nederlandsche Vereeniging
kwam verandering, in ons — dus beider — voordeel. De verhouding
mocht nu vriendschappelik worden genoemd.
Van de 9de jaargang (1922) werd nogal wat ruimte afgestaan,
voor gedachtenwisseling tussen Gerrit de Groot en Wim Rijsdorp
naar aanleiding van een artikel in een der vorige nummers van.
Arie van Rosse. Jammer, dat het ontaardde in een minder aangename en meer persoonlike bestrijding.
Naar aanleiding van het N.B.A.S.-kongres (waar voor J.G.O.B.
vertegenwoordigd waren Bartel Lageman en Henk Witte) verscheen van deze afgevaardigden een zeer scherpe kritiek op dit
kongres. We vonden het in het belang van de Jeugd-Beweging
nodig, zo te schrijven, al was dit voor de betreffende bond
minder prettig. Het is ons kwalik genomen, hetgeen wij betreuren.
Echter heeft dit geval geen of breuk gedaan aan onze samenwerking in de N.J.C.D.
Zo kwam ons kongres 1922. Dit werd gehouden in Amersfoort.
Het slaagde opperbest. Ruim 260 lui waren er gekomen van de 1000,
dus meer dan 25 %, om mee te vieren ons jaarliks bondsfeest.
Van begin of aan was de geest goed. De Zaterdagavendzitting
was alleen gewijd aan de opening, enige zakelike mededelingen
en aan de fakkeloptocht. Henk Witte opent het kongres met
de van-ouds-bekende woorden en gaat dan in korte trekken
na, wat we dit jaar hebben gepresteerd, welke moeilikheden we
hadden enz. Hij wijst op de schommelingen in het B.B. : 12 gewestvoorzitters voor 4 gewesten en dan nog 3 gewesten lange tijd
zonder voorzitter. Verder wijst hij op de zelfstandigheid van
J.G.O.B. en haalt naar aanleiding hiervan de woorden van Stenhuis
aan, die beweerde, dat als je bij J.G.O.B. kwam, je zo'n raar gevoel
in je maag kreeg en dat wij zo'n troep halve anarchisten waren.
Dan komt de mededeling, dat de politie reeds de straat heeft
afgezet, dat de muziek aanwezig is en dus de fakkeloptocht kan
beginnen. Jongens, dat was iets geweldigs. Het was de eerste
keer dat we er bij avend op uittrokken, fantasties belicht, door
de zovele fakkels. Er werd gezongen en gespeeld ! ! Vooral die
populaire „Jopie Slim en Dikkie Bigmans.mars", werd nog al eens
een keer gehoord. Heel Amersfoort liep uit, nog nooit hadden ze
daar zo-iets gezien. En iedereen wilde natuurlik weten, wie dat
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waren en het antwoord is bekend. Toen hebben alle inwoners van
Amersfoort hun aandacht op ons gevestigd, en indruk heeft het
zeker gemaakt. In ieder geval op ons, want de lui waren „dor.
Ze jubelden en zongen, dat het daverde. Nog even de zaal in,
en dan naar de scholen, door de Gemeente beschikbaar gesteld
om te maffen.
Zondag wordt begonnen aan de verslagen. Alles gaat er goed
door en alle verslagen worden behoudens enkele opmerkingen
goedgekeurd. Alleen Wim Rijsdorp moet wat kritiek in ontvangst
nemen voor zijn krant, voornamelik van afd. Hoorn, die we verstandiger hadden verwacht. In de middagzitting krijgen diverse
afgevaardigden van Zuster-organisaties het woord. Henny van
Vuuren voor de N.B.A.S., Cor de Roo voor de J.V.O., Joop
Cohen voor de O.V.J.T.; zij spreken alien in simpatieke bewoordingen ons kongres toe en dringen ook alien op ëénheid aan.
Over de Mei-aktie wordt ook nog gesproken. Arend Haas wil
aantonen, dat wij gedwongen hadden, die aktie door te zetten,
niettegenstaande de Bond er niet voor voelde, en zegt hij : dit is
ook het geval met het Jubileum-Kongres. Hij twijfelt niet aan de
goede bedoelingen van het B.B., doch zij berusten op „massa,
instinkt". Nadat Bartel en Henk hierop hebben geantwoord, is
het beleid goedgekeurd.
Gewest Zuid-Holland enz. stelt voor, de mogelikheid van fusie
met de ()NTT. te onderzoeken. Het B.B. neemt dit voorstel over
en het wordt dan ook met algemene stemmen aangenomen.
Haarlem stelt een motie voor, om na de kongressen weer een
kampeerweek te houden, welke motie wordt aangenomen.
Een nagekomen voorstel van Den Haag, een kongresfonds op te
richten, wordt dringend verklaard en aangenomen. (Tot nu toe is
er f 1.— ingekomen.) Een voorstel van afdeling Drachten om de
kolportageprijs op 3 sent te brengen (was 5 sent), wordt om
praktiese redenen niet aangenomen.
Daarna houdt Jelle Brouwer een krachtige speech, om de herdenking van ons 10-jarig bestaan door te zetten en eveneens het
gedenkboek te laten verschijnen.
Henk van der Ziji en Anton Hoekma nemen als „te oud geworden"
afscheid. Bartel zegt namens het B.B. Anton hartelik dank voor
zijn onvermoeid werken voor het brochuren-depot, en Anton moet
dan ook een warme ovatie in ontvangst nemen.
's Avends een prettige feest-avend en 's Maandags de picnic.
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Het was deze pic-nic, die de aanleiding was tot' een minder
aangename historie. En dat de Bond door deze kwestie weer even
aan het tollen was, is ook waar ; begrijpelik is het eveneens, dat
dit niet in het voordeel was van de Bond.
Meen niet, dat ik over deze kwestie zal uitweiden. Ik zal trachten
heel in het kort een verslag te geven en zal dit, waar ik zelf de
hoofdpersoon was trachten, eerlik te doen.
Wat toch was het geval?
De Kongres-kommissie (Bartel Lageman, Wim Rijsdorp en Toob
Jarings) hadden in overleg met de afdeling Amersfoort, zich het
gebruik verzekerd voor de picnic van een militair terrein. We
kunnen onmiddellik vaststellen, dat dit uit takties oogpunt een
Pout was. Maar we waren op het terrein. Er werd anti-militairistiese chocola verkocht, de winst was bestemd voor de
Jubileum-kommissie. Persoonlik was ik daar niet tegen, maar toen
in de namiddag militairen op het terrein kwamen, verzocht ik
persoonlik met de verkoop op te houden, hetgeen niet gebeurde.
Men verkocht ook aan de militairen. Het gevolg hiervan was,
dat de betreffende Leger-kommandant ons meedeelde, dat we nooit
meer op een terrein behoefden te rekenen, terwijl in „Onze Vloot"
werd gesproken, van intrekking van onze subsidie en de Konkl.
Goedkeuring. In een artikel „Nabetrachting", door mij geschreven,
heb ik deze handelwijze zeer sterk afgekeurd. Doch op de e.v.
D.B. vergadering, nadat wij de kwestie voorlopig hadden onderzocht, meenden wij, dat alles met opzet gebeurd was. Het D.B.
nam toen een besluit, de zaak te laten onderzoeken, en mocht
blijken, dat er werkelik opzet in het spel was, hiervoor of afdeling
Amersfoort voor een bepaalde tijd te schorsen, Of de personen,
die hiervoor verantwoordelik konden worden gesteld, te royeren.
Het B.B. ging hiermee niet akkoord, wilde de zaak verder zo
laten. Gevolg hiervan was, dat Henk Witte, Bartel Lageman en
Toob Jarings hun funkties respektievelik als algemeen voorzitter,
sekretaris en penningmeester ter beschikking stelden van het B.B.
(Volledigheidshalve zij vermeld, dat Toob reeds eerder mededeling
had gedaan om andere redenen als algemeen penningmeester te
bedanken.)
Jelle Brouwer schrijft in het volgende nummer van „Jonge Strijd"
over „Recht en Plicht" en zegt, dat het onze plicht was geweest
te zorgen, dat de verkopers ophielden, stelt voor „niet" te straffen,
vertrouwt op de leden, dat het niet meer zal gebeuren ! Wim
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Rijsdorp's onderschrift. bij Jelle's artikel keurt nog sterker de
houding van het D.B. of en is het met Jelle volkomen eens. Het
waren slechts alle „veronderstellingen", die daar werden geopperd,
maar met de genoemde mogelikheid van „opzet - werd geen
rekening gehouden. Intussen was de Bond offisieel zonder D.B.
doch alles bleef doordraaien en de funktionarissen hebben geen
ogenblik gevoeld, dat ze geen B.B.-lid meer waren. Toch was het
voor de Bond nadelig, doordat lijn en vastheid ontbraken. Nu moeten
we niet uit het oog verliezen, dat we niet enkel waren afgetreden om
„deze kwestie" ! Op de reeds genoemde B.B.-vergadering waren
we tot in de kleinste biezonderheden afgedaald en voor ons was
de beslissing van de overige B.B.-leden meer op te vatten, als
een prinsipiele beslissing inzake de bondsrichting.
Nieuwe kandidaten kwamen niet binnen, verschillende persoonlikheden en afdelingen drongen er op aan terug te komen. We
vonden het na lange en ernstige beraadslaging beter, terug te
komen, niet omdat we van standpunt veranderd waren, maar in
het belang van de Bond ! We zouden dit doen, met terzijdestelling
van de kwestie.
Den Haag kandideerde ons en we waren weer onmiddellik in
funktie. In het November-nummer van „Jonge Strijd" wordt ons
terugkomen uitvoerig toegelicht. Zo is de kwestie geeindigd.
In opdracht van de Alg. Vergadering Augustus 1922 stelden we
ons in verbinding met het H.B. van de O.V.J.T. (Orde van Jong
Tempelieren), om de mogelikheid van fusie te onderzoeken. Zondag
24 September hadden we reeds een vergadering. Voor de O.V.J.T.
waren aanwezig Jacq. en Ugo Hofman en Herman Lansink en
voor J.G.O.B. Wim Rijsdorp, Bartel Lageman en Henk Witte.
Na een zeer prettige en langdurige bespreking kwamen we tot de
konklusie, dat de tijd van fusie nog niet rijp was, doch zouden
verder onderzoeken, of en hoe het mogelik was een federatief
orgaan uit te geven. 1)
Naast veel gemeenschappeliks (zelfstandigheid, algemene ontwikkeling, leeftijdsgrenzen enz.) was er slechts een verschilpunt. De
0.V.J.T, n.l. baseert zijn werken op een ritueel, dat voor de
buitenstaanders geheim blijft en voor ons tot een overbodige eigenaardigheid gerekend mag worden.
1) Ook dit is (vooruitlopende en sprekende over het tijdperk na de eerste 10 jaar)
op niets uitgelopen. Nog moeten we wachten, maar voor de Eenheid wordt gewerkt !
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In het November-no. van „Jonge Strijd" 1922 komt een artikel
voor van Henk Witte naar aanleiding van het kongres van de
N.V., dat neerkomt op een waarschuwing, om op onze hoede
te zijn voor de groeiende macht van de A.J.C., en waarin hij in
de toekomst botsingen voorspelt. Dat dit juist gezien was, is gebleken. Botsingen konden helaas niet vermeden worden.
Zo kwamen we aan ons 10-jarig jubileum. Op het kongres in
Zwolle (1921) werd machtiging gegeven een jubileum-kommissie
te vormen en alle voorbereidende maatregelen te treffen. De
kommissie werd gevormd door Aad Prakke en Henk Witte,
later aangevuld door Bartel Lageman.
Januarie 1922 verscheen in „Jonge Strijd" de eerste oproep. Voorts
bracht elk nummer (een enkel uitgezonderd) biezonderheden van
de vordering van onze plannen. De bedoeling was een buitengewoon kongres te houden in de plaats van oprichting, in Haarlem.
De Bond zou een vlag worden aangeboden, er zou een Gedenkboek verschijnen en een feestnummer van „Jonge Strijd". Er
werden circulaires gezonden naar oud-leden om hun bijdragen
voor het Gedenkboek te ontvangen.
De tekenaars in de Bond werden opgeroepen, ontwerpen te vervaardigen voor een vlag en een omslag voor het Gedenkboek.
Voor de vlag ontvingen we 2 ontwerpen. Moeilik was de keuze
niet, men koos het ontwerp van Wim van Zon. Voor de omslag
ontvingen we 10 ontwerpen. Hier was het niet gemakkelik een
keuze te maken. Tenslotte kozen we ook nu weer het ontwerp
van Wim van Zon, die een tekening maakte, waarvan iedere
koper van dit boek dus een eksemplaar bezit.
Met de bijdragen voor het Gedenkboek ging het zeer langzaam.
Ons plan was, het boek klaar te hebben op ons Jubileum-kongres,
wat al spoedig bleek tot de onmogelikheden te behoren. Oproep
na oproep verscheen, zonder merkbaar resultaat.
Na lang, zeer lang aandringen, meenden we genoeg te hebben
(opmerkelik is het, dat de meeste kopie in 1923 binnenkwam) en
sloten we de inzending. Met de foto's was het al presies eender.
Hoe we ook smeekten, alles was zonder resultaat. Het zijn slechts
enkelen, die hun kolleksie beschikbaar stelden, zodat ook maar
weinig afdelingen „in foto" in het Boek verschijnen. Voor zover
we die konden machtig worden en ze geschikt voor reproduktie
waren, plaatsen we van elk kronges een foto. Financieel mochten
we niet klagen. Er werd hard gewerkt met de „jubileum-fonds105

kaarten" alsmede voor tombola's en verlotingen. Bravo, lui !
Jammer, dat, wat de voorbereiding van het kongres betreft, we
meerdere stroppen haalden. Van afdeling Haarlem, die meende,
genegeerd te zijn inzake het huren van een zaal, weigerden ze
alle verdere medewerking. De zaalverhuurder was in alles zo
voorkomend en behulpzaam, als maar mogelik was, d.w.z. zover
het beloven betrof. Toen het ook voor hem op handelen aankwam,
liet hij ons in de steek en deed niets. We hadden strop, met
toneel, met eten, teedrinken, enz., enz. Alles moest Zaterdags
nog in orde gemaakt worden. Dat het nog zo goed is gegaan,
we hadden het niet verwacht.
Voor we aan het kongres beginnen, nog de mededeling, dat even
voor het Jubileum-kongres „Jonge Strijd" uitkwam. In het ledennummer, waren het Henk Prakke, Jo en Wiebe Everaarts, Piet
Mooyman en Tijs Plantinga, die hiervoor een bijdrage leverden.
Allen hadden dankbare herinneringen aan de in J.G.O.B. doorgemaakte tijd.
In artistieke uitvoering, op mooi papier, was de „Kongres-Gids”
verschenen, die alle inlichtingen gaf. Niettegenstaande het een
buitengewoon kongres was, dus ook voor onze leden een buitengewone uitgave, waren er toch nog een kleine 300 lui. Ruim 60
oud-J.G.O.B.-ers waren eveneens aanwezig, waaronder al mannen
met baarden.
De feestavend begon na de opening met zang van Den Haag.
dat verdienstelik werd uitgevoerd. Daarna enkele Hagenaars, die
zouden opvoeren „Roeping'', toneelspel van Jo van AmmersKiiller. Het stuk speelde in 3 bedrijven. Slechts 2 daarvan konden
we opvoeren. De zaalhuurder weigerde ons tijdig binnen te laten
en we waren door het missen van bijna alle benodigdheden zo
gehandicapt, dat de avend ons zeer teleurstelde.
Zondag was het aiweer hetzelfde, op tijd konden we niet beginnen,
we werden niet toegelaten. Toen we er dan goed en wel in waren,
opende Henk Witte het kongres, daarbij een hartelik welkom
toeroepende aan alle aanwezigen, leden, oud-leden, vertegenwoordigers van zuster-organisaties, enz.
Daarna kwam onze nieuwe vlag op het toneel, heel zorgvuldig
verborgen voor de nog te nieuwsgierige ogen. Bartel hield hierbij
een toespraak, terwijl Aad Prakke daarna de vlag onthulde.
Henk Witte hield daarna zijn 10-jarig overzicht. Alle belangrijke
gebeurtenissen werden in het kort verhaald, zodat een ieder een
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De oud-leden, die het Jubileum-kongres bijwoonden.
Ook van die zijde was, naar blijkt, grote belangstelling.

idee kon krijgen van de prestaties van de Bond in de afgelopen
10 jaar.
Hierna speelde Bram Hogendonk fluit, begeleid door Arie Barten,
wat zeer fijn was en stemming maakte voor de wijdingspeech,
van Jelle Brouwer, die schitterend was. Zeer mooie ogenblikken
hebben we tijdens zijn spreken, kalm en toch geestvol, mogen
beleven. Deze mooie ochtend werd, na een toespraak van Prof.
Van Rees, die de middagzitting niet kon bijwonen, besloten met
mooie zang van Aad Prakke.
Als vertegenwoordigers waren op ons kongres aanwezig, Prof.
Van Rees voor de A.N.G.O.B. en I.O.G.T.N., Dr. Van Walsum,
Inspecteur voor de Volksgezondheid, Dr. De Jong voor de ArtsenGeheel-Onthouders-Vereeniging, de Heer H. Ploeg Jr. voor de
N.V., de Heer Crama voor de I.O.G.T., de Heer Marks voor
de N.O.P.C., Jaap Snoek en Tjerko Schaper voor de N.B.A.S.,
Henk Gort voor J.V.O., Bertus Smit voor de N.J.C.D., Jan Zwart
voor de R.L.B., Henk Binnendijk voor de N.C.G.O.B., Herman
Lansink voor de O.V.J.T. en Wim van Halst voor de P.I.A.
Alle afgevaardigden hebben onze Bond hartelik geluk gewenst,
vooral onze Prof. was dankbaar dat hij ook dit kongres nog
mocht meemaken. Hij dankte, voor wat J.G.O.B. hem had ge
geven ; was hij weer eens bij ons geweest, dan was hij altijd weer
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opgemonterd. Hij drukte ons op het hart, vol te houden, door
te zetten en sprak ons moed in voor de komende tijden. Prof.
Van Rees, alles wat J.G.O.B. meemaakte had Uw voile belangstelling. Was J.G.O.B. in moeilikheid, was de Bond te verdedigen,
U was klaar om te helpen, was er een kongres, onze Prof. was
er en sprak ons toe, altijd blij, altijd Eris en jeugdig. Wij zijn U
voor alles dankbaar ! Wij hopen U nog vele, lange jaren op onze
kongressen aanwezig te zien, wij hopen, dat U nog even lang de
kracht moge zijn gegeven met Uw geweldige werklust en doorzettingsvermogen onze gezamenlike, grote strijd te steunen.
Ook Dr. Van Walsum sprak zeer simpatiek. De jeugd van nu
is anders dan de jeugd van de vorige eeuw. De jeugd hielp nu
mee, de oplossing te brengen voor de maatschappelike vraagstukken. Dat J.G.O.B. dit reeds 10 jaar deed, bewees ons bestaansrecht. Dat het vraagstuk van de alkohol nu niet meer genegeerd
kan worden, is gekomen ook door onze huip.
Alle sprekers waren even hartelik en ook de vertegenwoordigers
van de J.0.'s spraken ons in warme bewoordingen toe en zinspeelden openlik of enigszins bedekt op de Eenheid in de Blauwe
Jeugd-beweging.
Al deze sprekers waren 's middags aan het woord, nadat we een
koude maaltijd genuttigd hadden en nu in de zaal onder het genot
van een kopje J.G.O.B.-tee, dit alles konden aanhoren.
Henk Witte beantwoordde al de sprekers, gaf de verzekering van
ons volhouden en doorzetten en wees nog even op de groeiende
macht van de A.J.C., die ook uit onze rijen reeds leden weghaalde,
drukte de mensen op het hart J.G.O.B. trouw te blijven. (Het
verslagje over wat ik van de A.J.C. zei, voorkomende in „Jon ge
Strijd", 10de Jaargang no. 2, is onjuist !)
Daarna waren de oud-leden aan het woord, waarvan 14 gebruik
maakten ons toe te spreken. Van de oprichters was alleen Jan
Mourits aanwezig. Typerend was het, dat het merendeel van
deze oudjes spraken over „hun" moeilike J.G.O.B.-tijd, alsof de
onze niet even moeilik was, misschien nog moeiliker. Toch was
het prettig al deze mensen nog eens te horen praten.
jammer was het, dat er weinig geestdrift was bij de mensen, al
mochten we het beleven, dat aan het einde van het kongres tOch
nog een entoesiaste stemming heerste. Als verrassing hadden we
„jonge Strijd" no. 1 laten herdrukken en meenden we, dat de lui
deze krant blij zouden hebben ontvangen. Tijdens de mededeling
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bleef alles kalm, het leek, of het nu eenmaal onafwendbaar was
en men zich daarin moest schikken.
Toch zijn we er van overtuigd, dat alles een waardig slot was
voor het afsluiten van het eerste 10-jarige tijdperk.
Henk Witte sloot met enkele woorden, eraan herinnerend, dat
Henk Prakke schreef, dat de eerste 10-jaar slechts een aanloopje
waren geweest, maar dat wij nu de stormloop zouden beginnen !
Vrienden ! Ik wil dit overzicht niet zonder meer sluiten. Ik voel
het als mijn plicht, en ben er van overtuigd, dat ik spreek namens
allen, wanneer ik hier alle werkers voor onze mooie beweging
hartelik dank zeg. Dan bedoel ik hiermee niet alleen zij, wier
namen hier in dit Gedenkboek een of meer keren worden genoemd,
dan wil ik die dank niet alleen brengen, aan hen die door spreken,
schrijven of organisatie-talent, enz. enz. op de voorgrond traden.
Voorzeker zij verdienen evengoed die dank. Maar aan de „stille
werkers'', aan de jongens en vooral de meisjes, die door aanleg
bescheidenlik op de achtergrond bleven, maar die dikwels de
enige krachten waren, waarop een afdeling dreef, die dikwels,
juist door hun stille werk, grocer dingen deden dan de meer op
de voorgrond tredenden, deze mensen zeg ik hier namens de
Bond hartelik dank voor al het vele en mooie werk, dat zij deden.
Ons werk was immers onzelfzuchtig. Het was om to dienen de
mensheid en eigenbelang speelde daarbij geen rol, wat trouwens
prakties niet mogelik was. Maar juist daarom zijn wij er van
overtuigd, dat ons werk vele goede vruchten zal dragen. Misschien
zijn we wel eens moedeloos, omdat zo heel weinig nog zichtbaar
zijn de resultaten van ons harde werken door zovele jongeren
in deze afgelopen 10 jaar. Weet echter, dat een kern is gevormd,
en dat daaromheen steeds meerdere mensen komen en langzaam
maar zeker de omkeer zal worden bewerkt. Gaan wij dan ook
door met ons werk, zoals we dat deden en nog doen voor onze
J.G.O.B. „Werk daarom als de sterren, zonder haast, maar ook
zonder rust", zo zegt Carlyle het ons en doen wij alzo.
En dan zijn er nog zovele jongens en meisjes, die ons Boek nooit
zullen lezen, omdat zij levende in het mooiste tijdperk van het
Leven, in hun jonge jeugd van ons zijn weggerukt. Ook in onze
kringen kwam keer op keer de Dood en nam weg een jong leven,
dat veel beloofde voor de Toekomst. We kunnen niet alien
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persoonlik herdenken, we weten niet alle namen, maar het waren
J.G.O.B.-ers, vechters voor een beter en eerliker Leven voor
iedereen. Enkele figuren meenden wij apart een plaats te moeten
geven in ons Boek. Maar buiten deze twee, waren b.v. onze
eerste Bondsvoorzitter, Kees van Ree, die enkele jaren geleden
kort na zijn huwelik stierf. Daar was Henk Plegink, die ik nog
meerdere malen in Blaricum bezocht, waar elke nieuwe dag hem bracht
dichter bij zijn graf. Er zijn er zovelen, en ook hun alien brengen
wij bier in dit Boek dank voor wat zij reeds deden in hun korte
bestaan en met een stille groet nemen wij afscheid van hen.
En wat zal ik nu nog zeggen, om dit „10 Jaar Bondsleven" te
beeindigen ? Nu alles weer zo in mijn gedachten de revue is
gepasseerd, nu, naast alle belangrijke gebeurtenissen in dit Boek
vermeld, zoveel honderden kleine voorvallen langs me been zijn
gegaan, nu is er in me een oneindige dankbaarheid, dat ik dit
alles heb mogen meemaken, heb mogen beleven, dat ik er zelf aan
mee mocht helpen. Ik weet, dat ook jullie blij en dankbaar zijn.
Welnu dan Vrienden ! We weten het, we zijn er nog niet. Voor
J.G.O.B. breekt een nieuw tijdperk aan, dat moeiliker zal zijn,
dan dat reeds is gepasseerd. Maar versagen mogen jullie nooit !
Volhouden altijd !
J.G.O.B..ers van nit, en zij, die in de toekomst ons klein, vierkant
blauw zullen dragen, neemt een voorbeeld aan de werkers van
1912 tot 1922 en wanneer dezelfde kracht ontplooid wordt,
wanneer dezelfde prestaties bereikt worden dan zijn we dankbaar.
Dan zijn we er van overtuigd, dat de Broederschapsidee, die wordt
uitgedragen over de wereld, ingang zal vinden meer en meer, bij
alle lagen van het yolk en we steeds nader komen bij het ons
gestelde doel een meer menswaardig, eerliker en daardoor mooier
leven op deze wereld. Daaraan met alle kracht, onvermoeid gearbeid.
Oud-J.G.O.B.-ers of zij, die dit gaan worden, gooi met je lidmaatschap niet eveneens je idealen en levensopvatting overboord.
Beschouw J.G.O.B. als de Hoge-School van het Leven, en weer
nu werkzaam met de opgedane ervaringen in de praktijk.
Het zij zo !
HENK WITTE.
DEN HAAG, 1922/"23.
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JO JOELE. t

IN MEMORIAM.
JO JOELE.
Geboren 4 Juni 1895.

Overleden 5 April 1915.

De 5de April 1915 ging hij van ons been. Wij wisten, dat het
einde komen zou en toch durfden we de werkelikheid er van niet
zien. We hadden altijd nog hoop, dat hij herstellen zou, voor hem
en voor de Bond.
Zij, die nu nog lid zijn, wie zal hem zich herinneren ? Ik denk
niemand. Maar toch moeten wij in dit Boek, het Boek ook van
zijn Bond, zijn leven herdenken.
Jong was hij, 19 jaar en 10 maanden, toen de dood hem opeiste.
Hij beloofde veel voor de J.G.O.B. en voor de grote strijd later.
Mede-oprichter van de Bond heeft hij zich met zijn vele en grote
talenten in de strijd geworpen, die onze Bond moest doorstaan
om te worden gegrondvest.
Gloedvol en meeslepend was zijn spreken. Entoesiast en vurig zijn
optreden, zijn werken, terwijl daarnaast organisatories werk door
hem prachtig werd verricht. Ware hij gebleven, wij zouden hem
allen kennen en zijn vriend zijn. Nu rust zijn lichaam reeds vele
jaren op het kerkhof te Ginneken. Doch al die jaren dachten we
aan hem, wanneer we oude herinneringen weer eens ophaalden.
Wanneer we in ons Bondsleven grote momenten beleefden, dan
was daar een wens, dat Jo er ook nog bij zou mogen zijn.
Het kon niet, maar zijn herinnering leeft in ons voort en we
hebben elkander beloofd, toen hij stied, zijn werk over te nemen
en door te zetten en we hebben ons woord gehouden. En nu
we alle herinneringen hebben opgeschreven en saamgebracht tot
een bundel, nu moeten we ook hem herinneren en hem een plaats
schenken in ons aller Jeugd-Boek.
Kort was zijn leven, nog korter zijn werken voor J.G.O.B. en
toch heeft hij veel gedaan.
Arbeiden wij dan voort, en zij hij ons steeds tot voorbeeld.
DEN HAAG, Desember 1922.

HENK WITTE.
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MARIE BRUGMAN.
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IN MEMORIAM
MARIE BRUGMAN.
Geboren 8 April 1895.

Overleden 28 Mei 1918.

Zij kwam en ging . . . . zooals een schoone schijn
Aan d' avondhemel, bij het zonne-zinken.
Een broze tint op nachtzwart wolkgordijn,
Die even maar in lichte pracht bleef blinken.
Want toen de diepe nacht gekomen is
Verzonk die gloed, doofde zijn stille luister . . . .
ZOO

zagen wij — het hart vol droefenis —

Haar schoonheid ondergaan in 't Eeuwig Duister.
Zij kwam en ging .... maar wat niét kan vergaan :
De gloed van heel haar rijk en dierbaar leven,
De zuiv're glans die van haar ziel uitging . . . .
Wij hebben wél Bien schoonen gloed verstaan —
0, dat haar naam blijv' als in goud gedreven,
Onsterf'lijk glanze' in onze 'erinnering !
TIJS PLANTINGA .
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EEN WENS,
MI

Tracht rein te zijn ; wil liefde geven
Aan bloem en plant en dier en mens,
Ga steeds blijmoedig door et leven,
Tracht meer en meer naar 't hoogst' te streven,
Wees kind van God ; ziedaar m'n wens.

Uit een Poesie-album.

D. M.
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VOLHARDING.
TOEN ik zooeven weer eens ons 5-jarig gedenkboek doorbladerde, en las van de tegenwerking, die J.G.O.B. steeds had
ondervonden, toen dacht ik aan de taaie volharding, die er noodig
geweest is, om J.G.O.B. trots dat alles, staande te houden. En
nu denk ik aan dien tijd na 1917, aan die tweede periode van ruim
5 jaren bondsleven. En ook in die tweede helft is er volharding
noodig geweest, om J.G.O.B. frisch en sterk te voorschijn te doen
komen uit de geweldige stormen, die over hem losbraken, en die
zijn kracht trachtten te ondermijnen. Weer is diezelfde volharding in
staat gebleken, J.G.O.B. krachtig te doen blijven en nu, na tien jaar,
staat hij nog steeds daar, onze oude Bond, onze oude J.G.O.B.
Nog steeds is hij voor ons de Bond van de zoekende jongeren,
die op blauwen grondslag, door een zelfstandig en vrij onderzoek
hun levenshouding willen bepalen, die tegen al het slechte in deze
maatschappij strijden en vechten voor een mooier jeugdleven.
Het is over die taaie volharding, die de J.G.O.B.-ers steeds heeft
gekenmerkt, dat ik iets wil zeggen. Want ook voor de komende
tijden zal die volharding noodig zijn. De strijd, die wij in J.G.O.B.
naar buiten voeren, moet vooral nit meer dan ooit, worden aangepakt. Tien jaren lang bestond J.G.O.B. en tien jaren lang deed
hij zijn werk. Hij doer dat nog en zal dat nog lang doen, omdat
het nog lang noodig zal zijn. J.G.O.B. bereikte nog niet de geheele jeugd en al het slechte en verkeerde, waartegen J.G.O.B.
den strijd aanbond, het is er nog. De alcohol, waartegen
J.G.O.B. zich in de eerste plaats richt, hij is er nog altijd, en hij
wordt nog steeds over de wereld uitgegoten als een vloeibaar
vergif, overal zijn vernietigenden invloed uitoefenend. Nag gaan
er vele jongeren het leven in, zooals wij, blij en vol hoop,
omdat zij meenen, in dat leven geluk te zullen vinden. Maar zie,
daar komt weer de alcohol en hij vernietigt met een slag, al de
idealen, die zich in jonge harten hadden opgebouwd. Hij vernietigt
hun heele jonge leven, en het gaat hun, zooals zoovelen voor hen.
0, wij weten het, dat dat alles nog gebeurt, en wij staan er
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machteloos tegenover. We vOelen onze onmacht en we weten,
dat we harder moeten werken.
ja, ik weet het, we hebben onze vergaderingen en bijeenkomsten
met de noodige ruzietjes en kiftpartijtjes en we kunnen elkaar
zoo lekker bestoken en afkammen, maar dat alles, het helpt niet
hen, die zwak waren, en de verleiding niet konden weerstaan.
Het helpt ook niet hen, die nu nog voor het leven, maar misschien
spoedig middenin het leven zullen staan, blootgesteld aan al de
verleidingen, die we zoo goed kennen. Zie, vrienden, bet is voor
hen, dat we moeten gaan werken. Hen moeten we bereiken,
aan hen moeten we onze idealen brengen, opdat wij verhoeden
dat Zij denzelfden weg gaan, die zoovelen voor hen gingen.
Daarvoor is volharding noodig, want die strijd zal zwaar zijn,
omdat we misschien weinig resultaten zullen zien. En dat zal,
zooals het tot nu toe al te dikwijls ging, velen ontmoedigen en
zij zullen den strijd opgeven. Weten jullie, welk een volharding
hier noodig is ? Niet de volharding, die noodig was voor de
leiders, voor de kopstukken, om J.G.O.B. staande te houden
tegen de invloeden van buiten, maar het is bier de volharding
van iederen J.G.O.B.-er individueel, de volharding, die iedere
J.G.O.B..er noodig heeft, in den strijd voor een mooier jeugdleven
voor zich en zijn medejongeren. Wanneer wij slechts de kracht
hebben, om, ondanks alien tegenspoed en tegenwerking, steeds
vol te houden, zie, dan zullen we eenmaal bereiken, wat we ons
als doel gesteld hebben.
Een nieuwe periode van 10 jaar ligt voor ons. Laten we die
beginnen met de belofte, hard te zullen werken voor de vervulling
van onze idealen, en dat we, ondanks alles, die idealen naar onze
medejongeren zullen uitdragen, hen bij ons zullen halen, opdat ook
hun jeugdleven mooier en heerlijker wordt.
Volhouden, steeds volhouden, zij ons parool.
DR AGTEN, 10-10-'22.
OD

KEES SIKMA.
OD

OD

DAT WAS HET HOOGTEPUNT.
NU ik me dan eindelijk neerzet, om ook lets voor het gedenkboek
te schrijven en na lang wikken ook een opschrift heb gevonden,
komen de herinneringen in bonte stroomen op me aan. Droeve
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en vroolijke, ze komen hand aan hand, herinneringen aan B.B.vergaderingen, Meidagen, rumoerige huishoudelijke vergaderingen,
schitterende feestavonden, ze worden me alle levendig, mooie
congres-momenten, propagandareizen met een batig saldo, dat alles
woelt in chaotische verwarring door mijn brein !
Ons J.G.O.B.-leven is ook zoo rijk aan feiten. Zoo ontzaglijk rijk
aan gebeurtenissen, die je je leven niet meer vergeet. Wanneer
we als 14-jarige in den Bond komen, dan lijken ons die 9 jaren
heel lang en wanneer we aan het eind van die periode staan, dan
zullen we zeggen : Hoe snel gingen de jaren voorbij ! Zoo gaat
't ieder, die gedurende zijn lidmaatschap volbloed J.G.O.B.-er is,
d.w.z. niet alleen komt op de bijeenkomsten, waar het gezellig is,
maar ook niet ontbreekt daar, waar gewerkt moet worden !
Schept het werken in den echten zin juist geen geest in een
afdeeling ? We weten 't immers, dat elke goed voorbereide feestavond voorafgegaan wordt door een periode van groei van de
afdeeling naar binnen zoowel als naar buiten, we hebben immers
alien colportagetochten meegemaakt, dat we honderden kranten
verkochten op een avond, waar we gelegenheid te over hadden
gehad te spreken van onze idealen met hen, die niet begrepen,
hoe mooi we ons leven zelf maken kunnen. Dan gingen we
naar huis, in blijde stemming luid uitzingend onze liederen, uitdagend als wilden we in een avond de wereld veroveren ! We
gingen dan uiteen anders dan gewoonlijk, onze handdruk was
krachtiger, onze oogen straalden van genoegen, omdat we wisten
iets gedaan te hebben, wat goed was. Wat een voldoening !
We kennen veel van die oogenblikken in J.G.O.B. en zullen ze
nimmer vergeten, ons geheele leven zullen die mooie momenten
niet wijken ! Ze zullen heel vaak nog een verlangen in ons opwekken, om nog eens te beleven, wat we al eens meemaakten !
Maar we kunnen niets anders, dan alles stil in groote trekken de
revue laten passeeren.
Dan denken we aan de eerste vergadering, die we meemaakten.
Och voor mij was dit geen hoogtepunt, als K.G.O.B.-er (met
J.G.O.B.-sche neigingen) had ik vele vergaderingen reeds meegemaakt, dat was niets nieuws voor me ! Ik moest echter als alle
anderen wennen aan mijn nieuwe omgeving, maar dat had ik
blijkbaar al gauw gedaan, want ternauwernood had ik een paar
bijeenkomsten meegemaakt of in complot met enkele anderen
smeedden we een revolutionnair plan tot omverwerping van het
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bestuur. We wachtten de eerste de beste huishoudelijke vergadering
met bestuursverkiezing of en daar lukte de staatsgreep volkomen.
Wel trof het me niet bijzonder aangenaam toen Anton Hoekma,
de adspirant secretaris, mij met minachtend schouderophalen vroeg :
„Mot jij voorzitter worden ?" Nog klinken de woorden in mijn
ooren. Dat was onze eerste kennismaking — en we werden
dikke vrienden (misschien zal een hatelijk mensch zeggen, dat ik
Aileen dik werd!)
Ik mag het nu wel zeggen, dat we hard werkten in dien tijd
en prettig samenwerkten, hoewel we elkaars fouten heusch niet
verzwegen. Ik kreeg er heusch wel eens van langs en beloofde
dan natuurlijk trouw beterschap.
Dat was een mooie tijd ! Toen ik gekozen werd in het Bondsbestuur
ging ik 't afd.-bestuur uit. Toen had ik mijn eerste J.G.O.B.congres meegemaakt : het Arnhemsche, waar J.G.O.B. J.G.O.B.
bleef ! Een tijd van hard werken brak aan : de Bond dreigde uiteen
te vallen, tallooze reizen moesten gemaakt worden om afdeelingen
op de been te houden of weer op te richten, en toch was de
toestand met Kerstmis 1920 niet veel beter. Dat lag echter niet
aan het werken van het toenmalige D.B. !
Pas in 1921 begon er eenige kentering te komen. Moedeloos
waren we soms in het begin, maar we verloren ons geloof in een
hernieuwd opleven niet, de overtuiging dat we eens zouden overwinnen, verliet ons niet.
We moesten aanpakken, maar we hebben resultaat gezien ! In
volkomen harmonie werkten we samen, bijna geen dag ging voorbij,
of de post bracht lets van Aad of Jelle, vele malen vergaderden
we als D.B. Die vergaderingetjes — ik kan er met weemoed aan
terugdenken — leerden we elkaar volkomen kennen en wisten
we elkaar te kunnen vertrouwen. Het was zoo goed in die steer
de bondsbelangen te kunnen behartigen, goed voor den Bond,
dien we lief hadden, goed voor ons zelf, die leerden begrijpen
en waardeeren.
Het Zwolsche congres, dat volgde op dien tijd ! Hoe prachtig
was dat, dagen om nOOit te vergeten, dagen van steun door heel
ons verdere leven, dagen van gloedvolle warmte voor den Bond,
.dagen die hun warmtestralen jaren later nog doen gevoelen.
Hoe gaarne verdiepen we ons in de herinneringen van die dagen.
We weten niet wat ha mooiste oogenblik was, er waren zooveel
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prachtmomenten van bruisend jeugd-idealisme, momenten van
oplaaiende liefde voor onzen Bond, momenten-van-de-daad ! De
inleiding van Jelle ! Hoe stil luisterden we naar de woorden, die
zoo van liefde getuigden voor J.G.O.B., die zoo wêl-gedocumenteerd onze richting aanwezen als de juiste in de jeugdbeweging !
Het was fijn ! Wat een stemming was er toen ! Wanneer ontbrak
echter die goede stemming ? Geen moment ! Of was 't ook geen
oogenblik om nimmer te vergeten, toen in enkele korte woorden
den huidigen bondstoestand geschetst kon worden : Schuldvrij !
Nieuwe afdeelingen ! Nieuwe werklust overal ! En toen Van der
Meulen, die veteraan uit de N.V., ons toesprak of Prof. Van
Rees, de eenige J.G.O.B.-er boven de 23 jaar, enthousiast eenige
woorden tot ons richtte ! Toen zagen we J.G.O.B. in zijn schoonste
uitingen, J.G.O.B. was daar zich zelf. Van dat kongres konden
we veel meedragen, niet alleen voor het komende jaar, maar voor
ons Leven ! Van Zwolle begon de victorie ! Zwolle was een mijlpaal
in de geschiedenis van J.G.O.B., Zwolle was tevens een monument
van jeugdige kracht, een bewijs van wat onze Bond vermag.
Dat zij ons Zwolle, dat maakte Zwolle voor ons ha moment van
onze J.G.O.B.-jaren ! De herinneringen molten talrijk zijn en mooi:
bovenaan staat Zwolle en onze gezamenlijke werkperiode !
Die herinnering is in staat alle andere, van minder prettigen aard,
uit te wisschen — te vernietigen !
Dat was het hoogtepunt in mijn J.G.O.B.-tijd !
SIEGFRIED.
DD

OD

DO

HERINN ERIN GSGOUD.
HERINNERINGEN, dat zijn schatten, nietwaar, jongens en meisjes?
Het zijn schatten, glinsterend in het donkere van het tegenwoordige
chaotische om je been. Je zit heel stil te denken aan dat, wat je
eens beleefd hebt , je ziet het weer helder voor je en je doorleeft
de dingen in je gedachte en al de beelden doemen weer in voile
helderheid voor je op uit het donkere der vergetelheid, soms blije,
soms droevige . . . . Maar de blijde herinneringen dekken dan de
droeve, en ons hart is een juichkreet als we denken — wanneer
we oudere J.G.O.B.-ers zijn geworden — aan de fijne dagen, die
we in onze J.G.O.B. hebben meegemaakt.
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Elke morgen komt de zon op : elke avend gaat ze onder ; de ene
dag gaat achter de andere voorbij ; de ene maand achter de andere ;
het ene jaar achter het andere tot in eeuwigheid. Het is de
wisseling der tijden.
De lente komt met haar prachtige tooi van knoppende bomen
en opkomend graan : de veelbelovende oogst ; de zomer met haar
zonrijke dagerr volgt de lente op haar voetstap en neemt haar zorg
over ; dan komt de herfst met de fèl-striemende regenslagen en
loeiende stormen, al het mooie terneerwerpend, dat de lente gebaard en de zomer onderhouden heeft en hierop rust de winter
met zijn ijskoude lichaam, totdat . . . . weer de lente komt en de
kille winter verjaagt van zijn rustplaats ! Het is de oneindige
wisselwerking der machtige natuur, altijd hetzelfde en altijd toch
weer nieuw.
En jongens, in deze wisselwerking der natuur en der tijden leven
wij nu. Alle dagen gaarl we onze weg naar de werkplaats, naar
de fabriek, het kantoor, en altijd verrichten we dezelfde bezigheid.
Die sleur van het dagelikse bestaan kan ons geestelik soms zo
moe maken, nietwaar ? Maar wij moeten, moeten voort, om ons
leven in stand te houden, om ons te voeden en te kleden.
Is er nu niets, absoluut niets, dat een middel is, om onze arbeid
iets lichter te maken ? En, vrienden, dan zeg ik : „Ja, er is wel
iets, dat onze arbeid lichter maakt, er is zaer iets, dat ons
opheft boven de sleur van ons dageliks bestaan !"
Dat zijn de herinneringen, de gouden draden, die ons leven doorweven. In onze uren, waarin we behoefte gevoelen aan stilte, als
wij de wereld met haar lawaai eens willen ontvluchten, dan komen
daar de visioenen van beleefde dingen in J.G.O.B. met voile kracht
in je brein naar boven en je bent in de geest weer op een
wandeltocht en je zingt uit voile borst het prachtige :
„Ons stroomt nog frisch het bloed door d' adren,
We zijn nog jong en kennen geen verdriet !" . . . .
Of je bent op een landdag en in gedachten boor je nog de
woorden, die werden uitgesproken door een onzer makkers.
En als je dan al iets ouder bent, vrienden, en — zoals ik —,
alweer het laatste jaar in de Bond, en je voelt dat je al ouder
wordt, dan kan echt heimwee in je opkomen om al die gebeurtenissen, die niet weer terug komen .... Maar we hebben iets, dat
ons troost en bemoedigt : de herinneringen, en die bewaren we
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als zuiver geestesgoud in onze ziel, en telkens en nog eens weer
zullen wij grijpen naar onze aantekeningen, die we gemaakt
hebben van de fijne kongressen, picnics, landdagen, enz., met al
de blijde gebeurtenisjes, die eraan waren verbonden I
Wij nemen weer de oude „Jonge Strijds" en we lezen nog eens
woord voor woord de fijn-entoesiaste artikelen en verslagen, en
jongens, we voelen, dat dit alles ons iets, ja vddl heeft gegeven
voor ons hele geestelik leven, dat niets ons zal ontroven I Wij
voelen, dat „wanneer donk're dagen zullen komen, als trager ons
niet-meer-jonge bloed zal stromen, de gulden jong'lingstijd immerdoor in ons leven zijn schijnsel zal blijven geven !
En de jongeren, in en buiten onze beweging, roepen wij toe :
Aan jullie is de taak om onze fijne Bond verder te dragen, totdat
er ook een gedenkboek uitgegeven zal worden met het 20-jarig
bestaan, maar bovenal : dat jullie je medejongeren in de eerste
plaats tot een zegen bent, door de bestrijding van het kwade.
AALSMEER, April 1923.
Do

JAN KOEDIJK.
DO

OD

MIJN J.G.O.B.-TIJD.
ALS ik terug denk aan hetgeen J.G.O.B. voor me is geweest, den
tijd dat ik in den Bond ben, voel ik 't als een huivering van
geluk over mij komen, de gedachte aan al het schoons, al het mooie
en ook al het moeilijke, dat ik door en in J.G.O.B. meemaakte.
Misschien maakte J.G.O.B. een nog dieperen indruk op me, door
het feit dat, Coen ik hem leerde kennen, ik in een Weeshuis was,
met een omgeving even hol en leeg als het gebouw zelf was, een
omgeving met veel leed en verdriet, met weinig Liefde en hartelijkheid, maar toch met 't etiket „Christelijk - erop. Toen kwam
J.G.O.B. met zijn heerlijken levensdurf, met zijn jubelend jong-zijn,
met zijn van warmte-trillende woorden in „Jonge Strijd". Van dat
al kende ik niets, het kwam over me als iets dat buiten het werkelijke
leven stond, omdat ik nooit ondervonden en geweten had de
diepe beteekenis van het jong-zijn. En het huis met zijn droogkoud en dogmatisch opvoedingssysteem had een te groote invloed
op mezelf uitgeoefend, dan dat ik me met dezelfde dolle overmoed
aan dat Nieuwe ooit zou kunnen geven, en ik voelde daarin altijd
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toeschouwer te zullen blijven, zij het dan ook genietend in stilte
van het blijde Jeugd-leven om me been.
Hoe heerlijk waren toen de wandeltochten in de bosschen bij
Arnhem, hoe genoten we volop van die heerlijke omgeving, als
we 's Zomers heele Zondagen daar rondzwierven, als we 's
Winters ons warm draafden door de nu verlaten, besneeuwde
velden. Er zijn altijd herinneringen, die zoo een blijvenden indruk
op je maken, soms is het maar van heel eenvoudige, kleine voorvallen. Een van de mooiste, heerlijkste tijden, die ik in J.G.O.B.
beleefde, was wel in die week toen Nederland zijn leugenachtig
„Vaderlandsch Historisch Volksfeest" vierde, om het feit dat er
„vrede- was. Toen vierde weer de heele stad „feest", en zag je ze
zwieren door de straten, halfdronken jongens en meisjes van onzen
leeftijd, die misschien werkelijk nog geloofden, dat er „vrede" was.
Wat trilde het toen van heftige verontwaardiging in de harten van
onze jongens en meisjes, en als protest tegen het feest, dat Been
feest was, als protest tegen de wijze waarOp ze het vierden, besloten
we niet mede te doen en den vrijen tijd, die ervoor gegeven werd,
anders te benutten. Toen zijn we een heele week avond aan
avond bij elkaar geweest, trokken wêg van de stad met zijn opgepropte straten en feestgejoel, en we gingen naar buiten, naar ons
plekje : „De Boom". En daar hoorden we niets meer van dat al,
maar was het stil om ons been, heerlijk stil. En als we ons dan
neergegooid hadden, en met gesloten oogen luisterden naar • een
die een boek voorlas, of later op den avond, als het donkerder
werd, Bertus zijn mandoline nam en voor ons speelde, o, dan werd
het zoo heerlijk rustig in ons, droomden we na over het gelezene,
voelden we als het ware de zachte, tokkelende mandoline-muziek in
ons trillen — ja, dat was Geluk. —
Zoo zijn er meer momenten in J.G.O.B. geweest ; vaak dingen,
die je niet kunt beschrijven. Maar de gedachte aan die oogenblikken, waarin we zoo zuiver, zoo zacht in ons voelden komen
een rotsvast vertrouwen in hen, die je kameraden zijn, geven ons
de kracht om in moeilijke oogenblikken staande te blijven, om
glimlachend sarcasme of haat, van anderen ondervonden, te vergelden met ons machtig en alien vereenigend ideaal „Liefde.
Wanneer J.G,O.B. voor anderen ook wordt, wat hij voor mij is
geweest en nog is, weet ik, dat veel leed makkelijker gedragen,
veel strijd met grooter vertrouwen gestreden zal worden.
BRAM VAN DER MEER.
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VERZEN.
AAN DE BOND.
Gij hebt ons geleerd onze levens te dragen
hoog boven 't onrecht en 't ledige uit,
gij gaaft ons de moed om de wereld te vragen :
vrijheid en vreugde en zuiver geluid.
Gij leerdet ons kennen al onze rechten
maar ook onze plicht, onze moeiten en strijd,
en alles, waarvoor wij kloek moeten vechten,
de grond onzer heilige opstandigheid.
Gij schuddet de dromende levenden wakker,
gij vuldet hun leegheid met bloeiend geluk,
gij stuwdet hen voort, gij werdt hun tot makker,
gij droegt hen ten leven met staal-sterke ruk.
Gij hebt onze honger naar weten doen stillen,
de bloesem van jeugd heeft je roepen gehoord ;
o blonde genoot, zie heur hijgende willen
smeden tot daden het staal van je woord.
Blijf dan je vaan door de wereld hoog dragen,
zing door 't duister je licht-lied maar luid,
wek uit hun dorheid de moeden en tragen.
pijp-in de droeven de vreugd van je fluit.
Wees dan maar altijd de bode der blijheid
--- en klapt er je vaan op de wiekende wind —
boodschap dan jeugd, hoe de zege der vrijheid
na moedige strijd met zich zelve begint.
WIM RIJSDORP,
Do

Do

DO

Sterke karakters vormden zich daar, waar de daad in eere was.
JUST HAVELAAR.
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IN ET LICHT.
DE mens blijft niet aldoor zichzelf gelijk ; eigenlik is z'n hele leven
een doorlopende ontwikkeling, die eerst ophoudt bij z'n dood --en misschien ook daar niet. Wat waarlik 16eft, groeit — stilstand
is dood. En zo, langzamerhand, van periode tot periode in geleidelike overgang, rijpt onze voile menselikheid — en steeds
weeraan grijpen onze handen in de mateloze rijkdom rondomme
en tasten we de blanke schatten op, bouwen we aan de tempel
van ons leven. En toch, als we goed zien, is et niet et binnenbrengen van wat buiten ons staat — alle màgelikheden zijn in ons
en alleen heeft de uitgroeiing naar de ène of andere kant dikwels
plaats onder invloed van et ons-omringende, onder inwerking
van onze omgeving. Daarom : et Zijn van de mensen wordt
bepaald door aanleg en omgeving — zowel in geestelik als
lichamelik opzicht — en in stage wisselwerking met de gemeenschap
worden we, die we worden.
Niet altijd is • de hoofdrichting van onze ontwikkeling dezelfde.
Et kind is enkel ontvangend — neemt op velerlei manieren et
onbekende in zich op ,--- drinkt met voile teugen van 's levens
volheid — maar bezit geen ordenend vermogen, maakt geen
onderscheidingen — bezit geen wil, is nog geen persoonlikheid.
Eerst in de overgangsperiode, waarin de jongen man, et meisje
vrouw wordt, ontwikkelt zich langzamerhand het onderscheidingsvermogen — we leren uit de biezondere gevallen de algemene
idee vormen — we onderkennen de samenhang der dingen —
we weten van oorzaak en gevolg. Dan is et de tijd, dat we ons
'n eigen inzicht verwerven over godsdienst en maatschappij —
dan worden de grote lijnen van ons leven getrokken --, en al
mag in et begin ons oordeel nog oppervlakkig blijven, al is er
veel dat we nog niet kannen en toch willen omvatten, we hebben
tenminste 'n eigen mening, we worstelen om 'n zelfstandig bestaan,
we zijn actief, strevend geworden, door steeds nieuwe kringen
opwaarts, en we groeien tot 'n persoonlikheid.
Ook lichamelik worden we tot de volslagen mens — we komen
in et bezit van al onze krachten — soms bereiken we door
stormen et veilige evenwicht — soms is et 'n zachte, stilie groei —
in elk geval is 't voor ons 'n diep-grijpende verandering.
Et is in deze moeilike periode (van ± 14—± 23 jaar), dat J.G.O.B.
de jongens en meisjes samenbrengt, om in eerlik streven et
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hoogste mens-zijn te bereiken. Et is 'n geweldig — zware en
gevaarlike taak die de Bond heeft te vervullen — alles komt er
op aan de goede omgeving te vormen, waarin alleen de mooie
mogelikheden worden ontwikkeld. Er moet 'n ruime, reine sfeer
ontstaan, waarin we vrij kunnen ademhalen, waar we van onze
willende woelingen komen tot rust, waarin we de harmonie vinden
van al wat ons denken bezig houdt, ons hart beroert. Er komt
'n tijd in ieders leven, dat hij zich losmaakt van wat is, van z'n
familie, van de heersende denkbeelden, om 'n eigen weg te zoeken
naar 's levens doel. Et zal ouders dikwels pijn doen als ze hun
kind van zich zien gaan — gelukkig wie met 'n sterk vertrouwen
de worsteling en de opgang afwacht, en niet gewelddadig ingrijpt
in wat zo heel teer is.
De jeugd is de tijd van et drijven naar uitersten — et is geen
wonder dat de zich-zelf-vormende persoonlikheid gemakkelik komt
tot de ontkenning van al wat bestaat — niets is er goed in de
maatschappij waarin de jongeren opkomen — alles moet tot in de
grond hernieuwd worden — et gehele leven moet worden hervormd.
En de vrije fantasie, die welig opschiet en puinhopen overbloesemt,
breekt en bouwt, sloopt et oude en sticht et nieuwe en weelde
van jong licht is om de jonge blozende koppen en de sterke,
werkende handen!
We weten et wel : wie jong is stort zich to gemakkelik in radikale
eenzijdigheid ; we weten et wel : ons jeugdig oordeel is dikwels
ondiep en moet winnen aan breedheid en rust. Wat zei Ligthart?
„jongeren, als ze echt zijn, möëten rood zijn, rood in godsdienst,
rood in politiek, rood in ieder opzicht. Rood is de kleur van de
dageraad." Hij kênde de jeugd, hij wist welke krachten in haar
woelden en werkten, en hij wilde vrije onbelemmerde uiting van
dat jonge leven, omdat hij vertrouwde in wat echt is. Moeten
die stormende machten hardhandig bedwongen worden ? moet de
forse opzwaai neergedrukt worden ? of moet juist aan wie eerlik
et goede zoekt, de rijke, vrede-brengende vrijheid worden gelaten?
Laat men vertrouwen hebben ! En nogmaals : we weten onze
tekortkomingen wel ! En juist daarom zijn wij zo trots op onze Bond,
waar we samen worstelen om 'n ruime levensbeschouwing, waar
we trachten elkaar in de goede richting voort te stuwen : naar 'n
mooi en groot levensgeloof. We willen geen eenzijdigheid — we
willen wat diep en waar is — we willen iemand zijn. En niettegenstaande de moeilikheden, die onze Bond door 'n verkeerde
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toepassing van onze beginselen met veel strijd moest overwinnen ;
en ondanks de moeilikheden die nog dageliks komen en steeds
zullen blijven komen, omdat de jeugd drijft naar uitersten ; en
ondanks de bespotting en minachting van niet-begrijpende ouderen
—, blijven wij, in et voile beset van onze plicht, ons vaandel
„Algemene Ontwikkeling" omhoog houden en zullen we nooit uit
vrees daarvan afstand doen. Onze Bond zal blijven : de plaats waar
we onszelf opvoeden tot zelfstandigheid. We willen zijn : jongeren
die in et voile bewustzijn van eigen fouten, deze krachtig bestrijden
door ruimte te geven aan de uitweg-zoekende krachten !
En we laten onze fantasie, ons gelOOf aan 'n betere toekomstmaatschappij niet ontroven, daarzonder zouden we te pletter zijn
gelopen op de ruwe werkelikheid van de mensenwereld, waarin
zo weinig liefde, zoveel haat is ; zonder haar zouden we mee zijn
gegaan in de troebele stroom van dood-leven ,-- waar we nil
opgericht staan in de rijzende dag, onze hoofden licht achterover
geneigd, et licht in onze Broom-vervulde ogen, 'n lach om de
lippen, met heel 'n wéreld van mogelikheden in onze sterk-slaande
harten !
Alles komt aan op 't vormen van 'n omgeving waarin onze beste
krachten alleen ontluiken, in grote schoonheid. En waar Onze
jeugd doorvlijmd wordt van de wilde smarten onzer ontwakende
en rijpende mannelikheid en vrouwelikheid, waar et zo moeilik is
vast te gaan en onbezoedeld door de invloeden die et leven van
overal tegen ons aanwerpt, als golven die ons dreigen te overslaan,
daar moet J.G.O.B. onze fijne Bond, de plaats zijn waar we koelte
vinden, en rust en steun.
Ook hier zullen wij struikelen, ook hier zal et werk ontzaglik
zwaar blijven, de tijden door, maar we moeten ons geloof in 'n rein
leven zuiver bewaren — daarmee zullen we alles winnen. Nooit
versagen — steeds voor ogen houden et ideaal van 'n fijne
kameraadschappelike omgang tussen jongens en meisjes — steeds
streven naar hoger, beter, door alle bezwaren en gevaren heen !
Blijven worstelen om ons levensgeluk ! Misschien dat hier et
zwaarste deel ligt van onze taak — misschien Oa et mooiste en
belangrijkste — volhouden — volhouden I
Dit is 'n verdediging, 'n pleidooi tegen onze talrijke vijanden. Dat
gaat een J.G.O.B.-er in het bloed zitten : getuigen voor z'n Bond !
Als hij jarenlang et Bondsleven meemaakte, als hij dag aan dag
dankbaar erkennen moet de grote betekenis die de Bond voor
130

hem had, als hij langzamerhand de „gevaarlike leeftijd" nadert —
dan voelt hij ook de drang in zich om aanvallen of te weren.
Wat de Bond voor ons kan zijn — och, et is niet onder woorden
te brengen, et is to teer, et grijpt te diep in onze persoonlikheid.
J.G.O.B. leert ons vast te vertrouwen in ons eigen 1k, de diepte
en rust van de eigen ziel. Niet et gejaagde voorbij leven en bangzijn voor de stilte, maar et grote kontakt met de natuur, en met
de mensen, onze vrienden in de Bond.
Wel zijn er die afdwaalden en niet dat hoogste in hun leven ontvingen, niet die stilte, die zachte kameraadschap kennen. Maar —
kênden zij dan J.G.O.B. ?

Afdeling Den Haag, Junie 1913. De eerste „gekiekte - wandeltocht.

„Och, 'n Jeugdbond !" zeggen ze nu, schouderophalend. —
Ja — een Jeugd-Bond ! I Juichend herhalen we et !
Zijn ziel heeft hij nooit gegeven — alleen gevraagd, almaar gevraagd voor zichzelf. Maar wie geeft — zal eindeloos ontvangen. —
Och en we geven toch eigenlik maar zo weinig. — Et is zo weinig
wat we hadden en zoveel ontvingen we !
Vrienden — ondergaat niet steeds weer onze ziel een vernieuwing
en heeft J.G.O.B. niet de allergrootste invloed daarop gehad?
Er was een woeling, 'n wenteling in alle vragen en bezwaren —
en moedig wilden we oplossen. — 0, et is goed de weg daarin
te zoeken. —
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Maar diep in ons moet et ook stil kunnen zijn — vrede. —
Als op een late herfstdag — als de bomen zwijgen en et bos
roerloos is — dan verlaten ons die drukke gedachten — dan
komen we in voile harmonie met alle schoonheid. — Nog even
trilt een vraag na — nog even — maar dan geen woord —
geen zucht. —
„Reste ignorante
Ne pense pas. Chante
Toute science est vaine
N'aime que la beautë
Et quelle soit pour toi toute la vëritë. —" I)
(CHARLES VAN LERBERGHE.)

We bewonderen —. er is niets dan klank en schoonheid. —
Laten we niet steeds denken en onze hersenen pijnigen met
vraagstukken, die ons toch to machtig zijn — we kunnen er
slechts mogelikheden voor onderstellen. —
Chante. — N'aime que la beautê. —
Geloven we alleen in schoonheid —. laat dat de waarheid voor
ons zijn.
N'aime que la beautë. —
Dat is ons geluk. —
JELLE EN SONJA.
DO
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BELEVING.
MAKKERS ! Hoe langer je in J.G.O.B. zit en naarmate je ouder
wordt, hoe meer je dan gaat voelen de voile en groote beteekenis
van wat J.G.O.B. voor je is en kan zijn. Als we enkel maar eens
even onze eigen korte ervaringen nagaan, die we op onze werkplaats, hetzij kantoor, fabriek of anderszins beleven en meegemaakt
hebben. Hoe groot is het verschil al niet over de eenvoudige
levensvragen, die men daar in je werkkring er op na houdt en
die van je zelf. Dikwijls komt dan in je die twijfel, of je daar
als enkeling wel de juiste opvatting hebt. Dan voel je, hoe klein
1 ) Blijf onwetend.
Denk niet. — Zing. —
Alle wetenschap is ijdel.
Heb alleen de schoonheid lief
en laat die alleen de waarheid voor je zijn. —
1 32

onze beweging nog is, tegenover de groote meerderheid van
oppervlakkigen. Afgescheiden, dat we in J.G.O.B. over vele vragen
verschillen, geeft het je zoo'n groote voldoening, dat er allemaal
jongeren in zitten, die je gelijken zijn en geen genoegen nemen
met het bestaande. Het is J.G.O.B., die je steunt, als je door je
collega's getrapt en bespot wordt.
Daarom, vrienden, wij alien hebben een J.G.O.B. noodig. Als
enkeling komen we er niet en zouden dra den strijd opgeven.
Maar het is J.G.O.B. juist, die je voedt met volharding en taaiheid. De echte kameraadschap, die zoo treffend tot uiting komt
in moeilijkheden voor den Bond en ook voor je zelf, vergeten
we nimmer.
Makkers, de Bond bestaat nu 10 jaren en zoovelen hebben er
veel aan gehad, maar nog veel meer moeten er wat aan hebben,
en daarvoor dus gestreden.
GERARD MEELIS.

DEN HAAG, September 1922.
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JELIGDELLENDE-JEUGDPLICHT.
„Wees jets, en van uw zijn gaat opvoeding uit."
JAN LIGTHART"

OLIVE Schreiner vertelt in haar „Droomen" van een jager, die
uitging op de eendenjacht. Op een keer kwam hij aan de oever van
een groot meer. In het water trilde het spiegelbeeld van een vogel,
maar nergens was deze in de blauwe lucht te ontwaren. Vergeefs
wachtte hij de ganse dag en somber — in zich zelf gekeerd —
kwam hij 's avends met ledige weitas tuis. Aan zijn beste vriend
verhaalde hij, wat hem deerde. Hij sprak van de vogel met zijn
zilver-blanke vleugels, wiens spiegelbeeld hij had zien flikkeren in
het blauwe meer. En het verlangen, die te grijpen, gloeide in zijn
ziel tot een groot brandend vuur !
Niemand was in staat hem tot andere gedachten te brengen.
Het had hem in de ziel gegrepen. En hij zocht dag aan dag
zonder iets te vinden.
De Wijsheid, een oud man, „groter en verhevener dan de zonen
der mensen," die enkel gezien kan worden door hem, die veel
smart gedragen heeft, staat voor hem en noemt hem de naam
133

van de wonderbare, onvindbare vogel. „Zijn naam is „Waarheid".
Wie eens de Waarheid gezien heeft, heeft nimmermeer rust. Hij
blijft naar haar smachten tot aan de dood."
Maar de plek, waar hij te vinden is, noemt hij niet : „Gij hebt
nog niet genoeg geleden," zegt hij en dan gaat hij heen.
En dan, makkers, als de Wijsheid hem alleen laat met zijn verbeelding en zijn wensen, dan verdoolt hij in de valleien van lichten bijgelovigheid en, menend de Waarheid in zijn net verstrikt
te hebben, moet hij ervaren, dat het niet anders was dan het
broedsel der Leugen. Het onuitsprekelik verlangen naar Waarheid brandt opnieuw in zijn hart en vol bitterheid vraagt hij de
„Wijsheid", die opnieuw op zijn weg is getreden, of hij dan maar
stil moet blijven zitten om, door dat brandend verlangen verteerd
te worden !
En nu, nu wordt hem klaar voor ogen gesteld de moeilike weg,
die hij heeft te gaan. Door het land, van dorre zonneschijn,
moet hij trekken naar de bergen der werkelikheid. Die moet hij
beklimmen, want „achter hen ligt de Waarheid". Velen zijn hem
voorgegaan, veren, die een veder mochten oprapen, die aan de
vleugel der Waarheid was ontvallen." En alleen dan als „er genoeg
van die zilveren veren door mensenhanden verzameld, en tot een
koord geweven zijn, en van dat koord een net — dan zal het
gebeuren, dat in dit net de Waarheid gevangen wordt. De Waarheid
alleen kan de Waarheid grijpen."
En de jager gaat. Hij weet — de oude heeft het hem gezegd —
dat hij — deze dalen verlatend — er nooit meer terug zal keren.
Hij weet, dat op de weg, die hij inslaat, geen loon wordt geboden,
want „wie gaat, gaat uit vrije wil — gedreven door de grote
liefde binnen in hem. Het werk is zijn loon."
En de Wijsheid — de Kennis — gaat van hem heen, want ieder
mens baant zich zijn eigen pad, ieder gaat voor eigen rekening.
Ontroerend vertelt Olive Schreiner van de zware weg, die hij
te doorworstelen had, eer hij de bergen der werkelikheid aan de
horizon zag opdoemen. Dan begins de tocht opwaarts. De ene
berg heeft hij nauwliks beklommen of een steilere rijst voor zijn
ogen omhoog. En zo gaat het de jaren door. Telkens vindt hij
het gebeente van hem, die de trappen, waarlangs hij is opgeklommen,
met zijn handen heeft uitgehouwen, tot hij eindelik komt aan een
berg, die nog niemand heeft betreden. En zijn haren waren vergrijsd en zijn handen beefden als van een kind. En de spoel had
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reeds zijn punt verloren. Maar de lach van zijn moedige, krachtige
ziel was de doodslag voor de echo's der wanhoop, die te voorschijn waren gekropen. „Als gij ooit deze trap beklimt, zeiden zij,
zal het uw laatste zijn. Nooit zult gij een andere beklimmen."
En hij antwoordde: „Ik weet het," en arbeidde voort.
En zijn handen hiewen de stenen of ! Tot zolang, dat zijn oude
gelaat over de rotsen keek naar nieuwe bergen, die hoog oprezen
naar de witte wolken daarboven.
Maar zijn werk was volbracht ! Nog eenmaal zag hij door de
nevelen been zijn ganse levensweg, nog eenmaal meende hij de
stemmen van zijn vroegere kameraden te Koren en toen rees in
hem de grote zekerheid : „Ik heb niet gerust, ik heb niet vertraagd.
Nu is mijn kracht gebroken. Maar langs de treden, die ik gehouwen
heb, zullen anderen — jonger dan ik — opklimmen, langs de
trappen, die ik gebouwd heb, zullen zij stijgen. En al weet niemand
de naam van de man, die ze maakte, zij zullen stijgen op mijn
werk, zij zullen klimmen langs mijn trap. Geen mens leeft voor
zichzelf en geen mens sterft voor zichzelf. Mijn ziel hoort hun
blijde tred, en zij zullen stijgen 1"
Toen daalde een veertje uit de blauwe hemel in zijn handen. En
terwijl hij het greep. stierf hij !
Makkers, toen ik me zette, om iets in ons Gedenkboek te schrijven,
dacht ik aan dit verhaal ! En ik dacht aan de honderden J.G.O.B.-ers,
die bezig zijn de bergen der naakte werkelikheid, het ruwe blote
leven te beklimmen en te bevechten. En ook aan de velen, die
voor de poort van het leven staan en hunkeren de poorten door te
trekken, om het droomland binnen te huppelen. En ik dacht aan
de velen, de onnoemelik velen, die ontgoocheld werden en diep
teleurgesteld, omdat ze de weerkaatsing der waarheid hebben
gezien in het leven voor hen, maar de waarheid zelve niet vonden,
omdat het leven hen zo heel anders de dingen leerde zien, dan
ze in hun onschuldige kindergedachten hadden gedroomd ! Ik
dacht aan de scharen moedelozen, de brede rijen afgetobde en
uitgemergelde wrakken, die eens bloeiende bloemen beloofden
te worden, maar die nu in monotone, doffe tred hun rampzalige
levens voortslepen door de donkere wereldnacht, huiverend onder
de kille aanraking van het ellende spook, gestriemd door de
scherpe gesel van de honger, gebrandmerkt door de brandende
toortsen van de oorlog, verpletterd onder de loden last van ziekte
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en gebrek ! Ilc dacht aan de zonnelozen en de schijnvreugdigen,
aan de dorren en de door vergif wegstervenden, aan die eindeloze stoet van vertrapten en verdrukten, verguisden en versmaden,
maar ook aan de eenzamen, die slechts een vriend hebben : de
alleenheid. Maar ook makkers, aan hen, in wie de opstandigheid
is genesteld, omdat ze hebben geproefd alle bitterheid en alle
leed, die de werkelikheid in al zijn gruwzaamheid bezagen en die
de vuisten balden, omdat ze voelden : het moet anders worden.
De waarheid hebben zij gezien en deze laat hen niet los ! Zij
hebben molten vernemen, dat achter deze bergen van ontzettende
werkelikheid een blanke waarheid ligt, die alleen door waarheid
kan worden gegrepen ! En daarom zijn ze uitgegaan en houwen
rusteloos de trappen uit, waar fangs zij — die na hen komen —
kunnen opstijgen, om hun werk voort te zetten, waar hun kracht
afknapte, totdat eenmaal de betere wereld zal zijn bereikt. Het
zijn de besten der mensheid, die de eerste trappen hebben gebouwd.
Het zijn de jongeren, die tot taak hebben voor de rest te zorgen.
Want — zo zegt ook Lod. v. Mierop in Jeugdopvoeding —
„wanneer we ons oog richten op de toekomst en in haar verwezenlikt hopen te zien, wat in het heden op zich wachten liet,
dan is het de jeugd, die deze arbeid verrichten moet".
Kameraden ! Wees dan werkers ! Gooi van je je egoIsme, je
kleinzieligheid. Breek met de leugens onzer samenleving. Samen
zullen we de Jeugd, dus ook onszelven tot daadmensen moeten
opvoeden. Daarvoor moeten we bewust de dingen leren zien,
zoals ze zijn, moeten we uitgroeien tot mensen, die weten, wat
ze willen, tot moedige, krachtige, zielen wier lach de doodslag is
van de echo's der twijfelmoedigheid.
Makkers ! J.G.O.B. leert ons de dingen zien, zooals ze zijn. Niets
wordt verbloemd of om zijn rauwheid terug geschoven ! De vraagstukken van de tijd, de problemen ook van de Jeugd, worden
aangeroerd, omdat ze tegen de groeiende, rijpende Jeugd aanbotsen
met een kracht, die haar zou vernietigen, indien ze — onkundig —
hen zou proberen weg te lachen met de beroemde zorgeloosheid
die de Jeugd eigen is. Maar ook kweekt J.G.O.B. opstandigheid !
Want opstandigheid is de kracht van het leven ! Opstandigheid
is een streven naar Waarheid ! Wie eenmaal de mensvernietigende
en mensonterende maatschappij van nu heeft gezien, wie haar
mokerslagen op zijn bestaan heeft voelen neerkomen, hunkert naar
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het ogenblik, dat heel deze leugensamenleving ineengetrapt zal zijn
en het veld zal ruimen voor een nieuwe maatschappij, waar de
menselikheid en de waarheid wonen kunnen. En het is J.G.O.B.,
die de jonge mensen dit wil leren zien.
Kameraadschap . is het doel van onze Bond. Omdat we kameraden
willen zijn, kunnen we niet dulden, dat het Jeugdbestaan wordt
bedreigt.
Daarom keren we ons tegen alles, wat dat Jeugdbestaan aantast 1
En omdat we daarmee de leugen onzer samenleving aantasten,
tasten we de maatschappij zelve aan. We verzetten ons heftig,
als er komen, die ons op willen dringen, wat tegen ons jonge,
intuitieve gevoel van waarheid en recht indruist.
Wij kunnen niet langer de oude sleur, de oude — het is altijd-zogeweest-en-zo-zal-het-wel-blijven-berusting — volgen ! Het brandt
in ons van verontwaardiging, als we al dat onrecht gewijd zien door
de konventie. Neen, we laten ons niet langer wijsmaken, dat het
zo wel blijven zal. Het moge zo geweest zijn, maar blijven zal het
zo niet ! Dat is de taal, die de jeugd moet spreken.
En we onttrekken ons aan de leiding en de dogma's der ouderen.
We voelen, dat we eerst, wanneer we vrij staan, onbevooroordeeld
kunnen zien, wat ons te doen staat, om het anders te maken. En
we verzetten ons, als men ons dwingen wil, in beugeltjes te lopen,
en aan de leiband te gaan. We willen zijn de vrije, de fiere jeugd,
wij willen breken en bouwen !
Maar ook is het J.G.O.B., die ons voor onbehouden stappen
beschermd. J.G.O.B., de Bond van het ontwakend verzet, de
Bond van de jeugdige moed. J.G.O.B. waarschuwt. ons, niet op
pad te gaan, voor we helder en klaar weten, wat we doen. En
daarom geeft hij zijn leden gelegenheid tot ontwikkeling, beziet
hij met ze de vraagstukken van de tijd en de oplossingen,
die ouderen aan de hand hebben gedaan, opdat de jonge mens
kiezen kan de weg en de richting, die hij meent, dat de zijne is.
Hij — de Bond — kiest daarin Been partij I Hij wil de vrije
ontwikkeling, het vrije onbelemmerde onderzoek, de vrije, ongebonden uiting van gedachten, maar ook het vrije tegenspreken !
Ze blijft in dat opzicht doelbewust neutraal. Maar in die neutraliteit
verzet hij zich tegen hen, die de jeugd hun dogma, hun oplossingen,
hun zienswijze, hun levensrichting willen opdringen !
Alleen in een punt kiest hij partij. Dat is tegen het tastbaar
verkeerde, dat niet nog eens bewezen hoeft te worden, dat elk
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uur van de dag helaas zichtbaar bewezen wordt door duizenden
en millioenen mensen, die verslaafd zijn aan de drank, bewezen
ook door onnoemelik vele onschuldige kinderen en schuldige en
onschuldige vrouwen, die door hem ten onder gaan, door honderden
krankzinnigen- en idiotengestichten. Dat tastbaar verkeerde is de
drank ! En daarom is het punt „Geheelonthouding van alkoholhoudende dranken", niet drinken en niet schenken, zijn strijdpunt
geworden. — Want dat ondervindt de jeugd aan den lijve, dat ziet
ze voor ogen, daar hoeft ze niet eerst over te denken, dat lijdt ze !
En dat is ook haar kracht ! Want dat is een uiting van makkerschap, die de basis van heel het Jeugdgebouw moet zijn.
Zouden makkers elkander door drank kunnen zien ten onder gaan ?
Neen nietwaar ? Dus kort en bondig : weg met hem.
De jeugd laat zich leiden door haar intuitief gevoel van recht !
En als ze de moeilikheden van haar strijd voor een betere maatschappij bespreekt, dan dient haar dat zuiver gevoel tot gids.
Dan noemt ze de woningtoestanden verkeerd, dan noemt ze de
slavernij der arbeiders verkeerd, dan noemt ze de aanwezigheid
van kroegen en sensatiebioskopen met de naam, die ze verdienen.
Ze praat er niet over ! Ze zegt het en ze zegt de waarheid !
Daarom moeten we in J.G.O.B. geen lezingen over pro en
kontra dier dingen houden. We moeten geen lezingen houden
tegen dingen, waar we voor zijn, we moeten alleen samen bespreken in onze lezingen, hoe we dat verkeerde uit de weg kunnen
ruimen. Dat eist de kameraadschap van ons. Wij zijn de mensen,
de jonge mensen, die een vrije blik willen hebben, die breed willen
zien. Welnu dan makkers : J.G.O.B. geeft ons de richting aan en
wij stippelen haar uit, ieder voor zich.
J.G.O.B. wil zijn de organisatie van de levensrichting zoekende
jeugd. Hij is dit Lien jaar geweest ! Hij zal dit blijven. Wie
een levensrichting gevonden heeft, dringe hem niet op aan jongere
kameraden ! Makkers overreden niet, makkers dringen elkaar niets
op ! Ware makkers proberen elkander te overtuigen ! Niet 'outer
door holle of grote woorden, maar door oprechtheid en waarheid.
Wie dat niet wil, wie dat niet kan, hoort niet in J.G.O.B. Ook
hij, die van huis uit een religieuze of politieke idee heeft meegekregen en daarvoor meent te moeten ijveren, hij zal in J.G.O.B.,
of moeten leren, dat anderen met even veel recht anders kunnen
en mogen denken, of hij zal zijn operatiebasis buiten J.G.O.B.
moeten verleggen.
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Het is de moeilike, zware taak — niet enkel voor degene, die geroepen
zijn, de Bond te besturen, maar van elk lid afzonderlik — ook
in de toekomst de banier van de Bond, smetteloos blauw te houden,
want J.G.O.B. staat en valt met de neutraliteit, de zelfstandigheid.
Makkers verkoop nimmer een greintje hiervan, nOch jullie punt
algemene ontwikkeling, voor een weinigje, en dan meest nog maar
schijnbaar voordeel. Blijft samen de oude, d.i. de altijd jonge J.G.O.B.
De jeugd moet haar eigen leven mogen scheppen, moet zich
enkel gebonden voelen door de hoge wetten, die zij voor zich zelf
heeft gesteld. Zij mag Been eksploitatieterrein zijn, niet verlaagd
worden tot „materiaal - , niet besmet worden met het menings-

Onze taaie afdeling Zierikzee, Paschen 1919 gekiekt.
Volhouden jongens !

en gedachte-verfje van ouderen. Zij moet in alles zich zelf mogen
zijn en heus, bezorgde ouders, ook bier geldt Krugers woord : „alles
sal rech kom.jeugd mag niet als kasplantjes worden gekweekt, jeugd moet als
een bloem in de vrije natuur zelf groeien, leven een eigen leven !
En zij, de ouderen, die uit liefde voor het opgroeiend geslacht, hun
krachten daaraan willen wijden, laten zij deze aanwenden ten bate
van die ongelukkige stumpers, die door de maatschappelike en de
morele omstandigheden te zwak zijn gebleven om op eigen benen
te staan. Dus, zoals Jo Meijer schreef in de Almanak voor 1919
in zijn 4de stelling over leiding van ouderen

„Het beste is, dat door de ouderen bevorderd worde de invloed
van die jongeren, die het als blijde plicht beschouwen hun kameraden
op te wekken tot het (gezamenlik en individueel) zoeken en doen
van het goede.
Hier is gevaar voor schijnbraafheid uitgesloten. De jongeren doen
zelf, maar het kost hun moeite, want zij ondervinden weerstand.
Hier kan zich het karakter vormen en gestaald worden. Het
gezonde organisatie-lichaam stoot de zieken en zwakken uit, zo
het hen niet kan „reklasseren-.
Laten de ouderen hun krachten eens beproeven aan de laatsten,
die vaak hun Neil bij jongere vriendjes zoeken en op deze weer
verkeerde invloed uitoefenen. De hulp der ouderen is daar wel
nodig. De misdadigheid der jeugd (door ziekelike afwijkingen) neemt
in binnen- en buitenland schrikbarend toe. Velen der misdadigersvan-na „begonnen” in de jongelingsjaren. Hun hele leven was en is
ëën ellende, terwijl, zo OOit, in de jongelingsleeftijd jets te verhelpen
ware geweest. De jongeren (zwakken en zieken) kunnen het niet
zelf af. Helpt hen ouderen ! Maar tracht niet te „leiden" de jeugd,
die blijk geeft zich zelf te willen en te kunnen leiden. En bovenal :
tracht niet te knotten het idealistiese zelf-willen der jeugd, zoals
dat bier te lande in de Geh. Onth. Jeugdbeweging, (in J.G.O.B.
en in K.G.O.B. !) zo schoon tot uiting is gekomen."
Laten vooral zij, die de Jeugdbeweging ontgroeit zijn, zich dit
eens telkens goed herinneren. De jeugd zal dus trachten zich voor
het leven klaar te maken, zich voor de taak, die haar daar wacht,
te trainen. J.G.O.B. is voor haar de levensvoorbereiding. In J.G.O.B.
kan de jeugd „kompeteren - , d.w.z. samen wedijveren, dat, wat
voor de eenling schijnbaar onbereikbaar is, halen binnen de sfeer
van het bereikbare.
Kompetitie is, om met Dr. Gunning te spreken : de mobilisatie
van ons jeugdidealisme. Als strijdpunt heeft de jeugd aanvaard
de drankbestrijding : want — en alweer laten we Dr. Gunning
aan het woord — „Wanneer wij de jeugd willen trainen, zal dat
allereerst zijn lichamelike training. En zonder veel moeite zullen
we hen zelf kunnen laten uitvinden, dat er geen waarlike, lichamelike
training is zonder onthouding van drank. Zij zien scherp genoeg.
Wie fysiek sterk wil zijn voor de levenstrijd moet eerst afgerekend hebben met de drankduivel.
Doch ook geestelike oefening geven wij hen. En alweer vraag
ik : zouden zij zelf niet spoedig merken, dat wie geestelik sterk
wil zijn, helder van verstand, onbevangen van blik, de geheelonthouding als zijn grootste bondgenoot zal beproeven? Ten slotte
de zedelike training : het staat er al niet anders mee".
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Makkers, ik heb gepoogd nog eens vast te leggen, wat J.G.O.B.
wil en wat hij van ons verwacht. Er is zo'n grote wereld, die
wacht op onze daden, die hunkert naar bevrijding. J.G.O.B. geeft
ons het gevoel van saamhorigheid, vooral saamhorigheid met hen,
die, door welke omstandigheid ook, onze hulp, onze liefde, onze
kameraadschap, onze daden zo nodig hebben. Want in de grond
van de zaak is J.G.O.B. een bond van het bewuste en idealistiese
deel der proletariese jeugd. En hoofddoel is heel die jeugd in het
leven te doen staan met nuchtere koppen en warme harten, in
het volle bewustzijn harer verantwoo rdelikheid van alien voor 66n,
van 66n voor allen.
Welaan dan makkers, ken je taak. Tien jaar heeft J.G.O.B. aan
de jeugd de richting gewezen. Tien jaren hebben jonge mensen,
ieder voor zich, die richting verder uitgestippeld.
Laat nu ieder aan het werk tijgen om de anderen binnen de steer
van de bond te brengen, en dat elk zijn weg moge zoeken om
uit deze chaos te treden, in de kosmos der nieuwe mensheid.
J.G.O.B.-ers van alle jaren : verenigt je, opdat een sterke stem
schalt als een klare klaroen over de lage landen aan de zee,
verkondend jullie eigen taal, jullie jeugd, jullie hunkering en jullie
worsteling om de lente van jullie leven saam te vlechten met de
bloesemtuinen ener nieuwe maatschappij.
Jeugd staat op. Groei uit tot persoonlikheden. Want daar heeft
once kranke tijd behoefte aan.
Weest onvermoeide houwers. Streef naar het land van waarheid,
onverpoosd ! Eenmaal zullen de vedertjes van haar vleugelen je
dragen in dat reine, zonnige land, dat achter de bergen van de
haat en leugen ligt.
J.G.O.B. is de Bond van ontwakend verzet.
Daarom op de bres voor J.G.O.B. en zijn idealen.
Alle hens aan dek !
Vooruit naar de nieuwe tijd !
. HONSELERSDIJK, Januarie 1923.
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WIM RIJSDORP.
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De wereld heeft meer behoefte aan warme harten dan aan knappe
koppen.
KLAASKE DE KLOMP.
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EEN GETUIGENIS.
MAKKERS ! Nog kort ben ik in den Bond, maar toch is hij reeds
voor me geworden een Licht, dat alles kleurt en een warme
vriendschap uitstraalt in mijn leven, dat, voor mijn lid zijn, zoo
grauw, eentonig en kil was.
Als ik denk aan een nacht, dat ik met nog meer J.G.O.B.-ers na
't Amersfoortsche congres, 't eerste, dat ik meemaakte, kampeerde
bij Amersfoort, toen de maan haar zilverlicht over de boomen en
de hei uitgoot en aan een avend, dat we met zijn tweeen J.G.O.B.-ers
van Utrecht reden langs de Vecht, die in het maanlicht glinsterde
en de boomen, die scherp tegen den lichten hemel afstaken, hoe
grootsch en overweldigend mooi dat was, dan was je den Bond
zoo dankbaar, den Bond, die gemaakt had, dat je dit alles zoo
mooi zag. En je wierp je in den strijd met nog meer enthousiasme
en met de voile kracht, die in je was.
Dat enthousiasme en die kracht zullen overwinnen.
PIET DE JAGER.

ZAANDAM, October 1922.
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KAM ERAADSCHAP.
ALS men zich aansluit bij onzen J.G.O.B., hetzij op aandrang van
een vriend of vriendin, hetzij uit ander motief, dan meenen velen
dat ze lid worden van een uitsluitend drankbestrijdersorganisatie.
Wel is het sommigen tevoren bekend, dat er zooiets bestaat als
kameraadschap, maar veel meer weten ze er niet van.
Doch als men eenmaal zich heeft geschaard onder onze J.G.O.B.vlag, dan begint men te beseffen hoeveel moois en goeds men
kan vinden in onzen Bond.
Zoo is het ook mij gegaan. Wel was ik tevoren ruim 4 jaar lid
der N.V. (in het plaatsje, waar ik eerder woonde, bestond niet
anders) en deze gaf mij genoeg gelegenheid om te strijden en te
geven, maar om te vinden zoo weinig, omdat men moest medewerken met vaak minder-warme ouderen. Het zijn onmiskenbaar
goede en vruchtbare jaren geweest, doch er mankeerde jets aan
en dat was trouwe vriendschap en kameraadschap.
Want dit is het wat ons, jonge menschen, zoo moedig en sterk
maakt, het weten, dat wij naast ons hebben staan : kameraden,
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die willen, wat wij willen, die strijden onzen strijd. Zoo wordt
het een gemeenschappelijke strijd van eensgezinde, idealistische
jongeren, met liefdevolle, warm kloppende harten.
Toen ik lid werd van onze afdeeling, kende ik onzen Bond
slechts bij name. Meer . niet. Maar ik heb hem leeren kennen als
iets heerlijks, iets heiligs in mijn jeugdbestaan. Wat hij voor mij
geweest is?
Mijn jeugd was zonnig, omdat ik idealen had. En idealen geven
aan een jong menschenkind kracht en moed in zijn strijd en zijn
zoeken. Wat na een tijdlang zonnewarmte, een verkwikkende
regen voor het land is, is de Bond voor mij geweest.
Toen ik me bij de afdeeling aansloot merkte ik spoedig onder
de goede leden — want niet alle J.G.O.B.-ers vatten hun lidmaatschap als iets ernstigs op — een edelen geest, een geest van
waarlijk-trachten Mensch te zijn, een zoeken naar een vrije,
ongedwongen verhouding tusschen beide seksen, een drang om
liefde en kracht te geven aan hen, die dat behoeven, om iets te
zijn in het leven van anderen.
Dit te ervaren was voor mij iets heerlijks en ik heb steeds getracht
mede te arbeiden in de richting, die kon Leiden naar het Goede !
Op onze wandeltochten en picnic's is het steeds die goede geest,
die alles zoo best doet slagen, die maakt, dat we met een gullen
lach en een fielder gezang kunnen opmarcheeren langs de zonnige
wegen naar een van de vele mooie plekjes, die de natuur ons biedt.
Laten wij als J.G.O.B.ers — als goede J.G.O.B.ers n.l. — trachten
in ieder jong mensch een makker, een kameraad te zien , dan
zullen we ook vinden : trouwe vrienden. Als ..... als we slechts
het goede durven te doen : den strijd te aanvaarden tegen al wat
slecht en laag en onrein is.
En ..... als we trachten lief te hebben.
DEBE EM.
DO

DO
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J.G.O.B.-HERINNERINGEN.
HET was in het jaar 1919, dat ik mijn intrede deed in J.G.O.B. en
mijn strijd tegen het alcoholisme daarmee een aanvang deed nemen.
Reeds vroeger al met een paar J.G.O.B.-ers en een brochurentent
kennis gemaakt hebbende, besloot ik mij ook aan te sluiten, want
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ik voelde het mooie van zoo'n jeugdbeweging en besefte nog niet
welk een geweldige invloed de J.G.O.B. op mijn denken zou
uitoefenen.
Langzamerhand kwam ik meer en meer met het idee van J G.O.B.
op de hoogte en bemerkte toen tot mijn .blijdschap, dat J.G.O.B.
niet alleen louter een geheelonthoudersorganisatie was, maw; nog
meer. Het was ook het doel om diep de idee van de kameraadschap en saamhoorigheid te beleven en de reine omgang tusschen
de jongens en meisjes te bevorderen en bovenal de jongeren tot
zelfstandig denkende menschen op te voeden.
En wat werd er soms fijn geboomd op die bijeenkomsten en
onder elkaar. We gingen andere J.G.O.B.-bijeenkomsten bezoeken,
zooals in Wormerveer, Koog-Zaandijk, en overal heerschte de
frissche geest van het blijde Jeugdleven. En 's avonds na die
bijeenkomsten weerklonken onze liederen door de straten en deden
wij de menschen zien, dat er nog was een jeugd, welke niet was
ondergegaan in het sleurleven,'maar vocht en streed om den jongen
mensch omhoog te heffen.
Een warme kameraadschappelijke geest doortintelde de J.G.O B.afdeelingen aan de Zaan. Het meest werd de saamhoorigheid
versterkt door de Zaansche commissie, welke samengesteld was
uit de afdeelingen Wormerveer, Wormer, Knollendam, Krommenie,
Koog-Zaandijk, Westzaan en Zaandam. Om de 14 dagen werd
een cursus georganiseerd en daar gingen wij dan alien heen. Na
afloop gingen wij huiswaarts en zongen uit voile borst
Voorwaarts dan getreden, stout en vast beraan,
Want Been macht ter wereld, Liefde kan weerstaan.
Zijn ook zwaar de zorgen, zijn de moeiten groot,
Eenmaal groeten alien der bevrijding Morgenrood !
Komt dan kameraden, gordt je aan ten strijd !
Aan de taak der liefde zij je hart gewijd.
Ook zal ik nooit vergeten, dat wij met zijn tienen twee dagen
lang gedwaald hebben door het Gooi en van Laren naar Baarn
en daarvandaan dwars door de bosschen naar Hilversum. Twee
dagen te midden van de natuur, zwervende door bosschen en
hei, dat was heerlijk. Kwamen wij door een dorp of stad, dan
jubelden luid onze strijdliederen.
Dat waren dagen van echt jeugdleven, zooals wij dat in J.G.O.B.
alleen doorleefden.
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Maar er kwamen donkere tijden.
Ook de gevolgen van den vreeselijken wereldoorlog en de Russische Revolutie deden zich Belden in Nederland. Niet alleen onder
de ouderen, maar ook onder de jongeren. Aan den eenen kant werd
de jeugd al meer en meer in het sleurleven getrokken, aan den
anderen kant werden de ideeen van een aantal jongeren gerijpt
en deze vormden zich tot vaste denkbeelden, waarvoor zij gingen
strijden. Vele jongeren uit J.G.O.B. traden in de rijen der grootemenschenbeweging en hadden hun weg gevonden. Dit alles
beinvloedde J.G.O.B. zeer sterk en de discussies en gedachtenwisselingen werden scherp gevoerd. In J.G.O.B. kwam op het
Arnhemsche Congres de scheuring. Het voorstel, om den naam en
de beginselverklaring van J.G.O.B. te veranderen, werd verworpen
en de z g. Arnhemsche motie aangenomen.
J.G.O.B. hield zich in ieder geval als zelfstandige Jeugdorganisatie
staande en reeds daarmee was het bestaan van J.G.O.B. gewaarborgd.
Wij gingen daar uit elkaar en treffend waren dan ook de oogenblikken, als wij van elkaar scheidden en den wensch uitspraken,
elkaar in de groote-menschenbeweging weer te vinden, om dan
daar schouder aan schouder te strijden.
Maar een ding zal ik nooit vergeten en dat was onze
kampeerweek.
Wel waren we in beginsel van elkaar of gaan staan, maar de
kampeerweek was tegen aller verwachting in zoo mooi, dat velen,
welke van plan waren een paar dagen te blijven, de geheele week
gingen kampeeren.
Weet jelui nog het oogenblik, J.G.O.B.-ers, dat er uit een courant
een artikel werd voorgelezen, waarin ons Jeugd-idealisme door
het slijk werd gesleurd en gloeiden wij toen niet van spontane
verontwaardiging ?
En als wij 's avonds te midden van de bosschen, bij het knappende
kampvuur gezeten waren en Kees Boeke een lezing hield over
Jeugd, wat heerschte er toen een plechtige stilte. En diep beseften
wij toen allen de kameraadschap en saamhoorigheid.
Na dien tijd ging ik uit J.G.O.B. en over in het V.J.V.
Door middel van „Jonge Strijd" bleef ik echter op de hoogte van
datgene, wat er in J.G.O.B. gebeurde. Hetgeen ik echter nook
gedacht had, gebeurde nu. Na zestien maanden, in 1921, werd
afdeeling Zaandam opgericht en wierp ik mij weer met voile
kracht in de Jeugdbeweging, den J.G.O.B.
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Ja, den Bond had ik weer teruggevonden en J.G.O.B. was voor
mg nog gebleven de zelfstandige Jeugdbeweging, welke nog
ontzettend veel kon doen voor de jeugd, als wij alien maar met
vollen ijver en toewijding werkten.
Zoolang er nog jongeren zijn, welke al dieper en dieper wegzinken en zich overgeven aan den drank, weggooien een rein
Jeugdleven, vertrappen alles wat mooi en schoon is, dan kunnen
en mogen wij niet rusten, voordat de wereld gelukkig zal zijn.
Overal is het nog duister en menschenkinderen zoeken naar het
Licht, het Licht der Liefde.

Een groep Zaanse J.G.O.B -ers, tijdens
de kampeerweek, Arnhem 1920.

Ons Jubileum-congres is aangebroken en tien jaar hebben de
jonge menschen zich gegeven om hun J.G.O.B. groot en sterk te
maken. Tien jaar hard werken en een woord van dank aan al
diegenen, welke geijverd hebben, om de idealen van kameraadschap, reinheid, geheelonthouding tot werkelijkheid te maken.
Er is nog veel te doen en laten wij met elkaar verder strijden,
gedragen door ons idealisme, door liefde tot onze medemenschen,
om een mooie toekomst, waar broederschap en samenwerking
den grondtoon zullen aangeven, voor te bereiden.
Samen kunnen wij dan uitjubelen ons vreugdevol lied:
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Ons edel doel vraagt 't jong geslacht,
Met heil'ge ernst bezield,
De jonge mensch nog onverkracht,
Die voor geen demon knielt.
Wij vinden in ons ideaal
Die kracht, die nimmer zwicht.
Den strijder steunt het vast geloof
Een gulden .tijd eens licht.
Aan den schoonen strijd nu je kracht gewijd,
Tot de dag der glorie komt.
JOH. B. PRINSZE.

ZAANDAM.
DO

CIO

OD

VRIJE JEUGD.
WEET je, hoe je kan leven ?
Dan is er je werk en dan is er je brood, dan is er de nacht,
waarin je kan rusten. En tusschen je werk en je brood, en tusschen
je brood en de nacht, dan mag je genieten. Dan slenter je rond
met je lollige vrienden, je blijft staan op een hoek van de straat
of je kruipt in een kroeg en de pret heeft geen eind.
Maar dat op daden van liefde een wereld wacht, dat een menschheid verlangend uitziet naar het dagen van een schooner toekomst,
dat merk je niet. Voor jou bestaat alleen dat leven van werken
en eten, van rusten en genieten.
Voor wat aan grootsche gebeurtenissen te vermelden valt, heb
je geen oor, het lijden van je medemenschen, het treft jou niet.
De groote vraagstukken van dezen tijd, die zich opdringen aan
ieder mensch, die mogen de rust in jou makkelijk bestaan niet
verstoren. Je wilt je met niets meer bemoeien, dan waarmee je je
bemoeien moet, om dat eigen leventje van werken en eten, van
rusten en genieten te kunnen voortzetten.
Zoo wil je niet leven en dat je J.G.O.B.-er bent, is het bewijs,
dat jOuw belangstelling verder reikt dan eigen pretjes en verdrietjes, is het bewijs, dat jij wel kennis wilt nemen van de vele
vraagstukken van dezen tijd. Ja, je zult je misschien zelfs veel tijd
en moeite getroosten om door te kunnen dringen tot de kern van
de kwesties. Je wilt kennen al wat belangrijk is voor bet leven,
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je wilt weten, hoe de menschen zich die betere toekomst voorstellen en welken weg erheen zij de veiligste achten. Kortom je
wilt zijn een algemeen ontwikkeld mensch, je wilt rijk zijn, veel
kennis op velerlei gebied bezitten. Maar als je doel bereikt is, als
je verworven hebt veel kennis op velerlei gebied, ben je er dan?
Zeker niet, je wilt meer zijn dan een levend woordenboek. je
zult zelf meewerken aan de oplossing van de vraagstukken, d.w.z.
je zult eenmaal partij kiezen. In den strijd voor een betere samenleving zal je meer zijn dan toeschouwer.
Zoo willen wij als J.G.O.B.-ers ons werpen in den strijd voor
een menschwaardiger samenleving, door stelling te nemen tegen
den alcohol, en willen wij ons voorbereiden op den strijd tegen
zooveel, dat naast den alcohol een menschwaardiger samenleving
tegenhoudt. Zoo zien wij de J.G.O.B.-ers van heden, in de toekomst
als werkers voor een beginsel, dienend hun ideaal met warmte.
Maar wat heeft dit alles nu met „Vrije jeugd" te maken ?
Kijk, daar zijn duizenden, die een beginsel dienen willen, die
werken voor hun idealen met warmte, met liefde misschien, maar
zonder overtuiging. En als wij dan onze medejongeren er op wijzen,
dat het noodzakelijk is, onze krachten in dienst te stellen van een
ideaal, dan voegen wij daar direct bij, dat wij dit doen zullen als
een vrije mensch. D.w.z. niet omdat ouders dit deden, niet omdat
vrienden het ons voorzeggen en voordoen, niet omdat het „staat",
niet uit sleur of conventie, maar alleen, omdat onze overtuiging
het eischt. Maar dan doet het er ook weinig toe, welk beginsel wij
kiezen, als wij het maar doen uit overtuiging. En of wij Roomsch
Katholiek zijn of Gereformeerd of Socialist of Anarchist, wij zullen
dan daarin gelijk zijn, dat wij alien even vrij zijn, want hij is een vrije
mensch, die alleen uit kracht van overtuiging een beginsel dienen wil.
Tot „vrije menschen" willen wij de jeugd opvoeden en daartoe moeten
wij strijden voor een „Vrije jeugd". Daartoe zullen wij onzen eisch
van vrijheid stellen tegenover elke opzettelijk ingrijpen in het
jeugdleven en de jeugdbeweging, met het doel de jonge menschen
te dringen in een bepaalde richting. Geen opvoeding is in het
belang der jeugd, als zij niet erkent dien eisch van vrijheid, als zij
niet aan de jongeren zelve overlaat te beslissen in welken dienst
zij zich zullen stellen.
Daarom dan, laat J.G.O.B. zijn taak blijven vervullen van bolwerk
te zijn voor die vrijheidsgedachte.
JANNEMAN.
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HERINNERINGEN.
MIJ neder zettende om jets voor het gedenkboek te schrijven,
gaan mijn gedachten als vanzelve terug naar den tijd, toen we
hier in Grouw nog geen J.G.O.B. hadden. Hoe goed herinner ik
mij nog die dagen, toen eenige mijner vrienden en ik, alien
aangesloten bij de N.V., de kwestie van de Jeugdbeweging bespraken en het er spoedig over eens waren, dat er op dat gebied
jets gedaan moest worden ; dat het toch heusch niet ging om de
jongens en meisjes enkel en alleen het goede van de drankbestrijding
onder het oog te brengen, sommigen hunner door overreding als
lid der N.V. te laten inschrijven, om ze daarna weer aan hun
lot over te laten ; sommigen nog eens een enkele keer op een
huishoudelijke vergadering ontmoetende, maar om ook niet anders
aan hun lidmaatschap te worden herinnerd, dan door het geregeld
betalen der contributie.
Neen, we wilden meer doen dan enkel meeloopen in het gareel.
We wilden onze jonge krachten zoo graag geven aan dien
schoonen strijd, die ons werkelijk lief was, maar in de oudere
vereeniging konden we ons niet uiten, zooals we dat graag wilden.
De ouderen, zij begrepen ons niet, en de jongeren, zij kwamen
niet in de rijen der N.V. Ze voelden zich daar niet thuis en
bleven voor het meerendeel onverschillig op een afstand staan.
We waren het er dus al heel gauw over eens, dat er een Jeugdorganisatie moest komen. Dit zou velen, die nu nog buiten onze
rijen, buiten de rijen der geheel-onthouders, stonden, tot ons voeren.
Maar hoe? Dat was het hem juist. Als leden der N.V. sprak
het vanzelf, dat we het bestuur der afdeeling er eerst eens over
spraken. En ja, dit was het heel wel met ons eens, maar hoe
moest die organisatie tot stand komen, en wie der ouderen zou
de leiding op zich nemen. „Weten jullie een geschikte leider T',
zoo vroeg men ons. Neen, dat was het hem juist : een leider.
Want zie, aan een zelfstandige jeugdorganisatie zonder oudere
leiding, daaraan dacht niet een.
Wel worden er enkele personen genoemd, wel gingen we er toen
op uit om deze menschen eens te polsen, maar och, de een had
dit bezwaar en de ander dat. De een zou wel willen, maar had
geen tijd beschikbaar, de ander had wel tijd, maar voelde zich
niet geschikt daarvoor.
Zoo zaten we dus nog steeds met de handen in het haar, en
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wisten niet wat te beginnen. We zouden zelf wel de handen uit
de mouwen hebben willen steken, doch de voorschriften der
J.V.O. verboden dat. We waren nog te jong. Geen oudere leiding,
dus Been jeugdorganisatie.
Zoo stonden de zaken en nog steeds hadden we van J.G.O.B.
niets gehoord. Maar spoedig zou er verandering komen, want
zie, joist toen het idee der jeugdorganisatie bij ons aan het sluimeren
was geraakt, werden we door enkele aanplakbiljetten weer wakker
geschud en nu ook voor goed. De Friesche afdeelingen van den
J.G.O.B,, zoo luidden de biljetten, zouden op Zondag 19 Juni
1921 te Grouw een landdag houden. Wat J.G.O.B. was, we
wisten het nog niet, maar we zouden het hooren. Niettegenstaande
het slechte weer, -- het woei een halve storm, en het regende
bij tijden ook knap -- niettegenstaande al deze tegenkantingen,
kwamen verscheidene jongens en meisjes, uit verschillende plaatsen
van de provincie naar ons dorp opzetten. Het van te voren
opgezochte terrein, bleek te veel aan wind en regen blootgesteld,
en daarom werd nu een meer beschut plekje, midden in het
dorp opgezocht.
Daar maakten we voor het eerst kennis met J.G.O.B., daar leerden
we kennen den geest die in J.G.O.B. heerscht, daar kochten we voor
het eerst de brochures van J.G.O.B., en daar hoorden we, uit den
mond van Jelle Brouwer, in een bezielende rede, wat het doel en
streven van J.G.O.B. was en is.
Op een vergadering van belangstellenden werd toen, na afloop
van den feitelijken landdag, een afdeeling van den J.G.O.B.
opgericht, waarvoor zich op staanden voet 25 leden aanmeldden.
Zeer zeker de moeite van het strijden waard, en een ruimschootsche
belooning, voor den vermoeienden tocht naar Grouw.
Reeds een veertien dagen later was echter het ledenaantal meer
dan verdubbeld, en bedroeg ruim 50.
Zij, die gemeend hadden, dat velen, die onverschillig tegenover
de N.V. stonden, zich wel bij een jeugdorganisatie zouden aansluiten, hadden volkomen gelijk gekregen.
En zoo bestaat onze afdeeling van den J.G.O.B. nu ruim een jaar.
Veel is er door in ons dorp veranderd. Inplaats van een naast
elkander leven, een zich niet met mekaar bemoeien en onverschillig
aan mekaar voorbijgaan, is gekomen een hechte kameraadschapsband. Veel jongens en meisjes, die elkander van te voren ter
nauwernood kenden, zijn nu, door het gezamenlijk werken voor
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onzen fijnen J.G.O.B., door een vasten vriendenband vereenigd, en
vrienden en vriendinnen geworden in den waren zin van het woord.
Het werken en strijden voor geheelonthouding, het zoeken naar
idealen en het uitwerken en uitleven van onze idealen, dit alles
baant een pad, om te komen tot een groot ideaal, waarin alles
samensmelt:
„Dat ieder menschenkind als mensch eens leven mag !"
Moge J.G.O.B. ons blijven helpen en steunen in het zoeken en
vinden van de wegen, die ons tot dit ideaal zullen voeren.
GROUW, 19-10-'22.
OD

JAAP POSTMA.
DO

OD

LEVEN SBLIJHEID.
1K voel behoefte, in ons 10-jarig gedenkboek uiting te geven aan
de levensblijheid, die mij doorstroomt, levensblijheid, die J.G.O.B.
mij heeft gegeven. Sedert ik lid van J.G.O.B. werd, voel ik het
leven als iets heerlijks, word ik gedragen door een frisschen geest,
die mij in staat stelt, al het lage en banale vêr van mij te houden
en enkel het mooie en edele, heerlijk in mij op te nemen.
Wat is het toch, dat je je als J.G.O.B.-er, zoo heerlijk vrij, zoo
gelukkig kunt voelen ?
Ziet vrienden, het is de krachtige, stoere strijd, dien wij in J.G.O.B.
voeren voor een mooier jeugdleven.
Het is het ernstige willen, om alles, wat den mensch neerhaalt,
wat Onder den mensch staat, vër van ons te houden en enkel toe
te geven aan het hoogere, edeler willen in ons.
Het is het ernstige streven, om alles, wat goed en edel is, ons
eigen te maken en aan onze medejongeren te geven.
Maar het is vooral ook die hechte kameraadschap, die trouwe
vriendschap, die wij in J.G.O.B. kennen. Die fijne, ongedwongen
omgang tusschen jongens en meisjes, hij maakt ons jeugdleven
heerlijk mooi. Het mekaar begrijpen, het tegen mekaar kunnen
uitzeggen, wat er in je leeft, het geeft je een heerlijke levensblijheid. Je wordt gedragen door denzelfden enthousiasten geest, je
strijdt voor dezelfde idealen, je kunt meeleven, meevoelen met
anderen. Zie dat alles, het vormt den ondergrond van onze frissche
levensblijheid.
Wanneer we dan bij mekaar zijn op onze landdagen of andere
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bijeenkomsten, dan mOeten we die levensblijheid uiten. We kunnen
niet anders. Dan springen we rond als groote kinderen, maar diep
in ons is het heerlijke weten, dat het zoo goed is, dat het heerlijk
is, ons jeugdleven zoo te kunnen uitleven.
Vrienden. Laat het steeds zoo blijven ; laten we mekaar geven van
onze frissche levensblijheid, opdat ons eigen leven daardoor gedragen
wordt en wij den strijd in J.G.O.B. krachtiger kunnen voeren.
DRAGTEN, 10-10;22.
DO

KEES SIKMA.
OD

OD

AAN MIJN BOND!
TIEN jaren heb je nu bestaan — en nu, op je tienden verjaardag
sta je frisch en krachtig aan de spits van het blauwe, onafhankelijke jeugdleger I je hebt in je vereenigd jongeren, die zêlf willen
zoeken, zélf willen strijden en zêlf willen werken om uit den
strijd te voorschijn te komen, steunende op een eigen zêlf verworven ideaal.
Je hebt aan vele jongeren een machtig-mooi stuk jeugdleven
gegeven, je bent velen ten zegen geweest. In den korten tijd, dat
ik lid was, heb ik bij jou gevonden : vriendschap, moed en geloof
in den strijd en een groot vertrouwen in de overwinning van het
goede ! Dankbaar ben ik daarvoor uit het diepst van mijn hart.
Ik wensch je geluk op je tienden verjaardag en hoop, dat je voor
vele jongeren nog zult zijn, wat je voor mij bent en geweest bent !
DRAGTEN.
OD

DOUWE MIEDEMA.
DO

OD

WAT J.G.O.B. VOOR ONS GEWEEST IS?
ZIET vrienden, deze vraag van het B.B. kun je het best met je
zëlf uitmaken op een verre, eenzame wandeling, in de opene,
mooie Natuur, waar het stil is en goed, ver van de stad en de
menschen ; op het strand bij het monotone ruischen van de
spattende, brekende golven of in de bosschen met hun duizendvoudige kleurenpracht, waar nu de naar beneden dwarrelende
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blaadjes en de zifige, in het zonnelicht schitterende herfstdraden
getuigen van den Winter, die komen gaat . . . .
Als je dan denkt aan J.G.O.B., en aan dien voorbijen tijd, toen je
lid was, dan dringen ze zich aan je op, al die mooie herinneringen
en indrukken, als zachte beweeglijke schaduwen bij een stillen
Zomeravond.
Eerst de tijd, toen je lid werd, wat natuurlijk voor elk J.G.O.B.-er
een belangrijke gebeurtenis was, en voor velen zelfs een ingrijpende
verandering van hun persoon en van hun zieleleven tengevolge had.
Ik herinner me nog goed, de eerste lezing, die ik meemaakte,
toen Jacq. Engels over Socialisme sprak. Toen was ik net een
week lid. En ik voelde belle vreugde in me oplaaien, als ik zag
al die eerlijke jongens- en meisjesgezichten, heerlijk jong alien,
vervuld van dezelfde mooie gedachten. — Ik voelde me onzegbaar
gelukkig, lid van J.G.O.B. te zijn. —
Dan komen die onuitwisbaar in je herinnering voortlevende eerste
jaren, dat je je nog niet zoo met de interne Bondsaangelegenheden
bemoeit en alles je mooi lijkt en goed.
Hoe heerlijk waren ze, die vergaderingen, wandel- en colportagetochten, lezingen, picnics, G.G.-dagen en congressen, zoo getuigend van frisch, jong leven, van kameraadschap, idealisme en
gezonden humor.
En dan de tijd, dat je zêlf in het Bestuur zat en je de plaats innam
van hen, die je voorgegaan waren, dat was de tijd van hard
werken en ploeteren. — Het werd een andere, maar vast niet

minder mooie tijd.
Vrienden, J.G.O.B.-ers van thans, mocht het je soms weemoedig
en droevig stemmen, wanneer oude makkers, waar je zoo Lang
mee samenwerkte, door verschillende oorzaken den Bond ontvallen,
bedenkt dan, dat weer jongeren zullen komen, met hetzdlfde
heilige vuur bezield om verder uit te bouwen dat trotsche, hechte
gebouw, dat J.G.O.B, beet en dat stems blij en hoopvol voor de
toekomst. — J.G.O.B. is een Jeugdorganisatie; ouderen gaan,
jongeren nemen hun plaats in ; het immer durende proces van
den rusteloos voortsnellenden tijd . . . .
Vrienden, het teere twijgje, 10 jaar geleden door een aantal
idealistische jongeren in Haarlem geplant, heeft zich in dien tijd
tot een krachtigen boom ontwikkeld, die doorslaande bewijzen

geleverd heeft, levensvatbaarheid te bezitten.
En juist in dezen tijd van geestelijke depressie en moreele ver153

wording is het dubbel zaak, dat J.G.O.B. als een rots zich blijve
verheffen, fier en stout, boven de branding van de met geweld
op ons aanstormende levenszee.
Moge dan, vrienden, J.G.O.B. te alien tijd blijven een Bond van
zelfstandig en naar Waarheid en Schoonheid zoekende jonge
menschen, tot heil der menschheid, tot heil van de Nederlandsche
Jeugdbeweging.
Vrienden, hoog de Bond, onze Bond.
DEN HAAG, November 1922.
Do

FRITS VAN DER KAMP.
DO

CD

GEWEST GELDERLAND, OVERIJSEL ENZ.
VOLLEDIG kan ik in mijn vertellen niet zijn : daartoe ontbreken
mij de gegevens, en ben ik te kort in den Bond. Maar toch moet in
„Ons Boer wat gezegd worden over het „zwarte gewest", een
naam, waarmee Piet Mooyman ons doopte eertijds. Waar dat
„zwart”-zijn nu precies in zat, weet ik niet ; misschien om de te
weinige colportage, misschien om het kleine ledental, of — en
dat denk ik eerder — om onze eeuwig-en-altijd berooide financien.
Maar, ondanks al die dingen, we weten ook in ons hoekje mee
te praten over „fijne - dagen met en door onzen J.G.O.B. Dagen
om nooit te vergeten.
Ik denk aan de Arnhemsche wandeltochten in '18, die elken
Zondag wel een pic-nic geleken. 's Morgens vroeg op pad, en dan
den heelen dag buiten en vrij, heerlijk ! Of de tochten door de
sneeuw, waar we 's avonds met de looppas vandaan kwamen om
ons bloed frisch-stroomend door onze aderen te laten gaan.
Arnhem — het centrum van waaruit de omliggende plaatsen
bewerkt werden, van waaruit de afdeelingen, Velp, Oosterbeek,
Dieren en Wageningen opgericht werden, welker vergaderingen
door de Arnhemmers steeds „loopend" bezocht werden. En al
waren de ledentallen van die afdeelingen niet zoo groot, de
bijeenkomsten waren er goed, door bezoek-van-buiten.
En Apeldoorn, waar ze ook elken Zondag hun heerlijke tochten
naar buiten hielden ; hun picnics „op de heuvelen" van Soeren,
om nooit te vergeten. Als dan de anderen aankwamen van hun
heuvel-op, heuvel-af-fietstocht, was het een genot, daar eerst eens
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heerlijk uit te blazen aan de Sprengen, om dan aan Zweedsche
dansen en sport te denken.
Enschede— Hengelo's kanten waren wat meer „apart - . Maar ook
daar waren zulke fijne dagen, en bovenal zooveel werk. Colportage, bloempjesverkoop, alles werd er altijd stevig aangepakt.
Zwolle was en is nog „op d'r eentje". Nijmegen altijd de plaats
van pic-nics en kleine avondjes. En dan was het zoo fijn, als ze
met trotsch hun „bazars" lieten zien, alles door de menschen zelf
gemaakt en bij elkaar gebracht.
Door de gewestbijeenkomsten kwamen de afdeelingen dichter bij
elkaar, leerden de luidjes elkaar beter kennen. En zoo werd ons

Landdag 29 Juni 1921 te Apeldoorn. Gewest Gelderland-Overijsel, enz.

gewest bekend door het naar-elkaar-trekken per fiets of loopend.
En dat was fijn, het heeft een onderlingen band gebracht, die niet
hoog genoeg geschat kan worden. Toch is er in ons gewest iets
weg, en dat is de oude durf. Alles, wat ik hier in het begin schreef,
is over enkele jaren terug. Nu is alles anders, en zou ik niet zoo
meer durven schrijven. Afdeelingen en ledental is, in verband met
'18 en '19, teruggeloopen. Financieel staan we er slechter voor
dan ooit. Wel is de onderlinge band sterker, hechter geworden ;
wêl leeft in veel lui een „willen - werken maar de durf !
Financieele risico drukt ; maar zonder „grootsche - dingen kan ook
nog zooveel bereikt worden.

En Loch — als ik dan denk aan de laatste G. C., toen het heel
even zoo stil werd, onder het spreken over den ouden strijd, dien
we thans opnieuw feller dan ooit voeren moeten : dien voor onze
zelfstandigheid, waar het er om gaat krachtig en sterk te staan
tegenover hen, die ons die zelfstandigheid zouden willen betwisten.
Toen las ik het in de oogen van onze jongens, voelde ik het in
dat stille moment, trilde het in mij, dat er zoft komen van hen
de krachtige uitroep : „Het moet!" Ook bier zouden zijn de krachtige,
jonge schouders, gereed om zich te schuiven onder het zware,
maar voor hen zoo mooie werk. En zoo kan het „zwarte gewest"
worden de schrik voor de belagers . van onzen J.G.O.B., zullen
die boys hun bond verdedigen met een sterken, ijzeren wil, om
te bewaren een plekje voor de Jeugd, die wil „vrij zijn — aan
niets gebonden !"
En dan wordt het bier goed.
BRAM VAN DER MEER.
Do

Do

DO

AFDEELING IJMUIDEN.
Wie de aarde vrede brengen wil, moet eerst
in eigen ziel vrede gevonden hebben.
JAN LIGTHART.

ONZE Bond dankt zijn bestaan aan de wanverhoudingen in het
maatschappelijk leven van dezen tijd. Immers wanneer wij jongeren
zien de ellende, die ontstaat door hebzucht, zelfzucht enz. enz.,
wanneer rondom ons waart de onderlinge strijd, die gevoed wordt
door afgunst en haat, strijd, die de menschheid verdeelt inplaats
van vereenigt, dan voelen we in ons groeien opstandigheid.
Maar ..... opstandigheid uit liefde. Dan wordt in ons klaar en
duidelijk het besef, dat het onzen plicht is strijd te voeren tegen
elke oorzaak, die den mensch degenereert.
Wij willen dus 66k strijd, maar strijd uit liefde, niet uit haat ;
strijd om te komen tot duurzame vrede. Geen vrede tusschen
twee volkeren, waarvan de een overwinnaar is, de ander overwonnene ; neen, een vrede voor gansch de menschheid, een
vrede, waarbij we alien overwonnenen en overwinnaars beide
te gelijk zijn, omdat we ons zelf overwonnen.
Wij willen de wereld vrede brengen .. . . .
Maar daartoe is het noodig, zegt Jan Ligthart zoo juist, dat
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we eerst vrede gevonden hebben in eigen ziel. En dat is voor
ons de groote, mooie beteekenis van onzen Bond, dat hij ons
daarbij helpt, steunt en leidt. Hij wijst ons op het nuttelooze van
gedachte-idealisme, wanneer de daad, de vrije, getuigende daad
niet volgt op de gedachte. Wanneer onze jeugd-idealen uitgaan
naar een wereld van harmonie en pure rechtvaardigheid, een
wereld waarin het denk- en dadenleven in voile vrijheid kan
realiseeren, wat onze ziel aan schoonheid in zich heeft, dan is het
onze Bond, die ons gelegenheid biedt reeds nu die idealen zooveel
mogelijk te verwezenlijken. Met en door elkaar vinden wij de
richting, die voert naar het mooie, grootsche doel.
Het feit, dat onze Bond nu na 10 jaar niet alleen nog bestaat,
maar steeds nog groeiende is, bewijst wel, dat de richting, die
gewezen wordt door een groote schaar van jongeren, als de juiste
wordt erkend, dat ze voldoening schenkt aan velen. Wie zal
berekenen de som van geluk, hetwelk door den Bond in den
loop der jaren aan zoo velen is geschonken ? Het geluk, dat kwam,
doordat er vrede daagde in eigen ziel.
Dat is de dank voor harden arbeid door velen in de afgeloopen
10 jaren verricht, te weten, dat zij werkten ten zegen van anderen.
Laat dit ook in de moelijke oogenblikken, welke wij in de komende
jaren nog moeten doormaken, de spoorslag zijn, die prikkelt tot
volhardende, stage werkzaamheid .....
Vrede vinden in eigen ziel .....
Welk een zware, moeilijke taak in dezen vredeloozen tijd. Moeilijk
en zwaar maar nochtans vervulbaar. Vervulbaar, wanneer wij
elkander wijzen op de liefde, die in elk menschenhart aanwezig is,
de liefde in ons zelf, die we slechts niet verstikken, maar voeden,
opvoeden moeten, om te zien, dat zij opgroeit tot het hoogst
bereikbare punt. Die hoogte, waarop liefde „geen sexe of persoonlijkheid, geen eenzijdigheid meer erkent, maar in alles zoekt het
goede en wijze, met het doel deugd en wijsheid grooter te maken." 1)
En als we dan zien, dat in onzen Bond jongens en meisjes uren
beleven, waarin het gevoel uitgroeit boven verschil van sexe en
eigen ik, dan voelen we ons gelukkig in den Bond, die ons die
uren beleven doet.
Straks na het Kerstcongres zullen wederom enkele leden den Bond
moeten verlaten, omdat ze gaan behooren tot de ouderen ; laten zij
')

Ralph Waldo Emerson.
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in de nieuwe kringen, waarin ze dan zullen komen, getuigen van dit
geluksgevoel van onze J.G.O.B.-ers, opdat ook cláâr het streven
van onzen mooien jeugdbond beter gekend worde dan tot nu toe.
Daar zijn er die meenen, dat onze Bond staat op een „smalle
basis", omdat hij het zwaartepunt legt op geheelonthouding ; het
is aan jullie, die heengaan en aan ons, die blijven, te bewijzen, dat
wij staan op „breede basis". Wij kunnen en moeten met der daad
bewijzen, dat verschillen van politieken, socialen en godsdienstigen
aard Been beletsel vormen om het beste in ons te doen groeien
tot voile schoonheid. De persoonlijkheid kan op verschillende
manieren verwezenlijkt worden, maar nimmer door den alkohol,
die den mensch sloopt naar lichaam en ziel en daarom moeten
wij den eisch van onthouding handhaven niet alleen, maar met
voile kracht blijven propageeren bovendien.
J.G.O.B.-ers en J.G.O.B.-sters laten wij dus onvermoeid blijven
strijden en laat ons richtsnoer dan mede zijn het woord van den
grooten jeugdvriend Ligthart, dan zullen we stellig ons doel
benaderen.
Op dan ! Volharden we in den strijd, uit liefde tot elkander, uit
pure menschelijkheid.
DE IJMUIDENAREN.
OD

DO

OD

UIT EINDHOVEN.
BESTE makkers ! Ik ga jelui jets vertelien uit de eenige afdeeling
in het Zuiden, uit Eindhoven.
Onze afdeeling telt tusschen de 30 en 40 leden en is zeer goed te
noemen. Dit is vooral van beteekenis, als men weet, hoe bekrompen
de meeste inwoners hier denken. Een doorsnee Brabander weet
het verschil niet tusschen een J.G.O.B.-er en een Bolsjewiek.
Vandaar dat ze ons voor hun gemak ook maar naar den laatsten
noemen, en een feit is het, dat velen van ons net zoo trotsch
op dien naam zijn, als eens de Watergeuzen het op hun scheldnaam „Bedelaars" waren.
Zooals overal elders, hebben we ook in onze afdeeling menschen
met verschillende eigenschappen, maar ondanks dat begrijpen wij
elkaar en weten, dat we op elkaar rekenen kunnen, als het noodig is.
Elken Zondagavond hebben wij bijeenkomst. Dan boomen wij
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over alle denkbare dingen. Dan declameeren wij, of hebben
muziek en zang.
Ook naar buiten dragen wij ons willen uit. Niet alleen dat wij
Zondagsavonds na de bijeenkomsten de eerzame Eindhovenaren
uit hun eerste slaap halen met ons : „Wij blijven vast aaneen-.
gesloten", wij geven hun ook onze propaganda-avonden. In de
afgeloopen anderhalf jaar hielden wij er drie, en wat je noemt
hoor, met een „wereldprogram". Ook wordt er goed gecolporteerd.
Dan voelen wij vaak, dat wij hier in het Zuiden de voorvechters
zijn voor een vrijere, een mooiere jeugd. Helpt ons, opdat hier
meer afdeelingen komen! Laten wij het steenkolengruis uit de
ooren der Limburgers halen. Een groot, doch zwaar werk wacht
ons hier !
En nu, makkers, ik hoop, dat ook dit gedenkboek voor ons veel
zal beteekenen, dat wij het straks, als „de donkere dagen" komen,
kunnen opzoeken en dat dan ons lied waar zal blijken te zijn,
dat het ons zal koesteren ! Vooruit dan, vrienden, steeds in het
vuur voor onzen mooien J.G.O.B. I
EINDHOVEN, 28 April 1923.
DD

DICK.
OD

OD

VOOR HET 10-JARIG GEDENKBOEK.
1K weet niet — ik weet wel —, maar of ik weet of niet, het is
toch zoo, dat ik zoo langzamerhand in het kamp der oudjes kom.
D.w.z., dat ik mijn langsten tijd al in J.G.O.B. heb gezeten, dat
zijn ten naastebij zoo'n 6 jaar. Al merk je dat misschien zoo gauw
niet, gebeuren doet het toch en daarom moet ik er maar rekening
mee houden.
Daar ik na de volgende 5 jaar, d.w.z. als J.G.O.B. 15 jaar zal
hebben bestaan, niet meer in de rijen der J.G.O.B.-leden zal zijn,
omdat ik daarvoor te oud zal zijn geworden, daarom schrijf ik
nu in dit gedenkboek een stukje over J.G.O.B., hoe ik den
J.G.O.B. vond en wat hij voor mij geweest is.
Het zal misschien wel erg eigendunkelijk klinken, maar het is toch
zoo, dat ik al als schooljongen me voorgenomen had, J.G.O.B.. er
te worden. Ik was toen als alle andere jongens, een even groote
schelm. Misschien niet zoo, dat het erg tot uiting kwam, maar
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het was in mij; ik zal het maar eerlijk bekennen. En toch — ik
had geen broers of zusters — trok mij die fijne club van jongens
en meisjes sterk aan. Ik las nog al veel jongensboeken van b.v.
„De Fietsclub Alle Vijf", allerlei over kampeeren en buitenleven,
enz. Daar ik alleen was en dikwijls met mijn moeder ging wandelen,
kreeg ik een groote liefde voor de natuur. Ook de drankellende
stuitte mij tegen de borst ; vooral als je daar die bezopen kerels
als beesten langs de straat zag waggelen, dan was het, of je
hart vaneen gescheurd werd. Ook het onrecht in de maatschappij
stond mij tegen : Aan den eenen kant de vele rijken, aan den
anderen kant de nog grootere schare van armen. Daardoor ging
ik denken en de gelegenheid daartoe deed zich in mijn geval al
goed voor, want, ik zei het reeds, ik was alleen en had broers
noch zusters. Ik verlangde naar menschen, die dachten als ik
ongeveer, om met hen gezamenlijk de wantoestanden uit de
wereld te helpen.
Toen dit alles in mijn brein omging, was ik nog schooljongen.
Al weet niemand het, ook al geloofden sommigen het niet, aan
wie ik het vertelde, toch hunkerde ik toen, in die schooldagen,
om mij als lid van die fijne, pas opgerichte — dat wist ik toen
nog niet — J.G.O.B. op te geven, maar . . . . ik was nog te jong
daarvoor en dat speet mij zeer, want ik was gaarne al eerder
dan met mijn veertiende jaar in den J.G.O.B. gekomen. — —
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Tot er zich op een goede keer de gelegenheid voordeed om lid
te worden van J.G.O.B., mijn lang gewenscht ideaal.
Het was op een feestavond van de Geheel-Onthouders Tooneelvereeniging „Nieuw Leven", dat er zekere Charles Lebeau naar
mij toekwam en mij vroeg om lid te worden. Ik was toen niet
meer op school, maar een „fatsoenlijke" kantoorbediende bij een
advocaat. Ik „verdiende" dus al „wat", en kon dus lid worden.
Alzoo besloot ik. Ik werd lid. En nu zal ik niet verder schrijven
over hetgeen er met mij gebeurde. Nu zal ik schrijven over hetgeen
ik denk over hetgeen J.G.O.B. voor mij geweest is, toen ik mijn
persoon voelde versmelten in dat eene mooie, in dien alles omvattenden jeugdstrijd, tegen conventie, sleur, vooroordeel, dictatuur
van ouders, die het om den drommel wel goed meenen met de
kinderen, maar hen dikwijls niet goed begrijpen ; vooral is dit
het geval bij de groote massa der ouders.
Later, toen men meer op het aantal, dan op de qualiteit van het
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individu ging werken in onze afdeeling, gevoelde ik mij minder
een met den jeugdstrijd, die toen minder op jeugdstrijd leek. a
was nimmer tegen vele leden, doch stelde altijd voorop, dat het
leden winnen altijd een secundair iets was. Ook was ik steeds voor
kleine, doch vele kleine clubjes, die met elkander een machtig geheel
vormen. Aan dat principe wordt in J.G.O.B. helaas niet gedaan.
Ondanks alles echter, ondanks strijd, verdriet, teleurstelling, minachting en bespotting van z.g.n. mede-J.G.O.B.-ers moet ik toch
erkennen, dat J.G.O.B. het was, die mij levensdiepte gaf.
Dat J.G.O.B. het was, die mij geleerd heeft ook een andermans
meening te leeren waardeeren, dat J.G.O.B. het was, die mij
leerde strijden tegen de ellende, een strijd, waarnaar ik zoozeer
verlangde, dat J.G.O.B. het was, die mij leerde verafschuwen
de banaliteit, het laffe gescharrel, de bioscoop, geexploiteerd door
en voor de bourgeoisie, om het arbeiderskind voor het schoone
te verbergen, enz., dat J.G.O.B. het was, die mij schoone boeken
leerde kennen, dat J.G.O.B. het was, die mij lies zien, dat het
leven op zichzelve zoo mooi kOn zijn, dat J.G.O.B. het was, die
mij een zeer groot deel van mijn opvoeding heeft gegeven, zoowel
in het burgerlijke als in het revolutionaire.
J.G.O.B. is veel voor mij geweest, ook voor anderen. Velen
waardeeren dat niet. Zij kennen zich niet indenken, dat ook zij
eens jong waren en niet door ouderen uitgebuit (geestelijk) wilden
worden voor hun beginselen of richting. Nu zijn die lui waanwijs
en denken, dat zij alleen het ware hebben.
J.G.O.B. toch heeft mij ontzaglijk veel gegeven, herhaal ik,
uren van heerlijk leven, maar ook uren van strijd. Hij geeft den
jongeren den moed om het kwaad, den duivel — als ik het zoo
mag noemen (wordt niet bang voor Joost hoor !) — in eigen
boezem uit te roeien.
Ik ben niet meer in de afdeeling. 1k was zoo'n „ordeloos" mensch.
De anderen waren allen voor orde.
Ik ben nu algemeen lid. Doch eenheid, daar ben ik voor en nu
nog meer dan vroeger. Ik maak nog steeds propaganda voor
• J.G.O.B. en sta nog steeds aan den kant van J.G.O.B., die, naar
ik hoop, steeds zal blijven
De ALzijdig-neutrale zelfstandige Jeugdorganisatie.
HAARLEM, 29.4-'23.

MICHEL GAARKEUKEN.
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AAN ALLE JONGE MENSCHEN.
NA lang aarzelen zal ik het dan ook wagen een stukje te schrijven
in ons gedenkboek. Niet iedereen is met een schrijverstalent
geboren, maar toch zal ik trachten mijn gedachten weer te geven.
Als jongen van 13 jaar moest ik van school. Het ging mij, zooals
het den meesten gaat. We staan plotseling voor het leven als jets
geheimzinnigs, iets ongekends, en o, wat al niet verwachten onze
jongensdroomen van dat voor ons zoo aantrekkelijke leven. Al
gauw kwam ik als jongste bediende op een fabriekskantoor. Van
dat eerste kantoor weet ik nog maar weinig af, want een korten
tijd later ging ik er vandaan om te komen op een groote bankinstelling. Daar kwam de teleurstelling. Alles wat ik verwachtte
van de wereld, van de menschen, bleek een mooie droom
geweest te zijn. juist daar op zoo'n bankinstelling kom je zoo in
het werkelijke leven van de menschen. je maakt kennis met de
jacht naar geld, die de overgroote meerderheid der menschen
bezighoudt. Daar zit het groote Leger bedienden ten dienste van
het kapitaal. Heel zoo'n groote bankinstelling is er om het geld
van een handjevol kapitalisten te beheeren, terwijl de bedienden
zelf net genoeg of te weinig verdienen om in hun levensonderhoud te voorzien. De menschen verstompen daar. Het geestelijk
peil is er meer dan treurig. Wij, als jongeren, die daar tusschen
de grooten zaten, moesten de laagste gesprekken aanhooren. Eerst
begrijp je het nog niet, maar later wel. 's Avonds op school hoor
je de jongens ook al praten over die schunnigheden. Als je niet
weet of begrijpt, waarover zij het hebben, dan zijn ze o zoo gedienstig om je in te lichten en ze lachen je uit, omdat je nog zoo
groen bent En. als op kantoor de gesprekken van de bedienden
je het bloed naar de wangen jagen, wordt je alweer uitgelachen.
En dan 's avonds, als je alleen bent en je hebt weer zoo'n langen
dag achter den rug, dan kan je wel huilen om al het leelijke, dat
je elken dag weer moet zien.
Maar dan langzamerhand begin je er aan te wennen. Is het
feitelijk wel slecht, wat die menschen doen ? ledereen doet het.
Overal waar je komt onder oude en jonge menschen, hoor je ze
praten over allerlei dingen, die je eerst zag als slecht en vuil,
maar die je later als gewoon gaat beschouwen. En dan komt het
groote gevaar, waar iedere jongen en ieder meisje aan bloot staat.
je mooie, reine, jonge ziel wordt platgetrapt door die schunnig162

hecien. Je hoogste zieleleven wordt verstikt en je dreigt onder te
gaan in die sleur van alledaagsche dingen, in die sleur van vuilheid en gemeenheid. Ik voelde het zoo. Langzaam werd ik omlaag
getrokken en er was geen kracht in me om het te verhinderen.
Toen kwam J.G.O.B. Door een vriend werd ik lid. Waarom ?
Ik weet het niet, hij ging er heen en als vanzelf ging ik met hem
mee. Dat is mijn geluk geweest. Eerst voelde ik mij er niet thuis.
Die menschen waren zoo vreemd en je voelde je zoo alleen. Maar
langzamerhand ging dat beter. Wat mij het eerst opviel was,
dat bier ook jonge menschen met elkaar omgingen, maar er geen
sprake was van de schunnigheden, die ik hoorde op school of
kantoor. Hier gingen de jongens en meisjes met elkaar om in
heerlijke, reine vriendschap. Dat maakte toen J.G.O.B. zoo aantrekkelijk voor me. Die omgang heeft mij gezuiverd van wat er
misschien al voor slechts in mij leefde en toen ik mij thuis voelde
in J.G.O.B. en begreep, wat J.G.O.B. was, leerde ik hem liefhebben.
Wij trokken de natuur in, gingen wandelen en kampeeren en
over alles king die geest van kameraadschap. Het een zijn met
elkaar en samen te strijden voor een betere menschheid. Als een
van de mooiste dingen van J.G.O.B. heb ik leeren kennen den
vrijen omgang. Vrije omgang tusschen jongens en meisjes. Dat is
het, wat J.G.O.B. zoo mooi maakt. Recht tegen de begrippen van
fatsoen in gaat J.G.O.B. met zijn stralende eenheid van jongens
en meisjes, die samen hetzelfde willen en daarom ook samengaan.
Het is zoo fijn te leeren kennen het zieleven van een vriend of
vriendin. Op een wandeltocht, een kampeertocht of andere bijeenkomst vertel je elkaar de moeilijkheden van je jeugdleven en dan
na zoo'n gesprek voel je je sterker in het heerlijk blijde weten,
dat daar zijn de jongens en meisjes, die denken en willen zooals
iij. Dat geest zoo'n geweldige kracht om stevig te staan in het
moeilijke leven. Want nu boor je op kantoor die vuile praatjes
niet meer rustig aan. Neen, je duldt ze niet meer in je nabijheid.
Dan word je uitgelachen. Maar daar Beef je niet om. Je staat
immers sterk.
Ik weet nog goed, dat ik op mijn afdeeling vertelde, dat we gingen
kampeeren. De ouderen, dames en heeren, zeiden daarover toen
allerlei schunnigheden. En met een kleur van woede en verdriet heb
ik toen verdedigd ons mooie jeugdleven. Ze hebben mij natuurlijk
uitgelachen. Maar later ook op mijn verdere betrekkingen heb ik
altijd verteld van het leven van de jonge menschen in J.G.O.B.
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Daarom vrienden, keer je overal tegen de schunnigheden. Waar
je het *ook hoort, durf je er tegen verzetten. Eens moesten de
menschen in gaan zien, dat wij gelukkiger zijn als zij en vooral,
wij moeten onze mede-jongeren behoeden voor den ondergang,
waar J.G.O.B. ons zelf voor heeft behoed.
Vrienden, J.G.O. B. heeft mij gebracht een rein Jeugdleven.
J.G.O.B heeft mij gegeven, kracht om te strijden tegen de slechte
neigingen in me, J.G.O.B. heeft mij gegeven strijdlust om zijn
idealen uit te dragen in de wereld.
1.
DD

Do

DO

DE BALANS.
HET is noodzakelik voor ieder zakenman, dat hij op de hoogte
blijft van de stand van zijn zaak. Dat hij weet, wat winst opleverde
en wat verlies bracht. Dat hij kan nagaan, wat hij aan het einde
van een periode (b.v. een jaar) aan saldo heeft, voor- of nadelig,
al naar zijn taken goed of slecht gingen. Hiervan een overzicht
geven, noemt men : Balans opmaken.
Maar, waarom jullie dit uit te leggen ? leder jaar wordt er een
aanzienlike plaatsruimte afgestaan in „Jonge Strijd", die dan de
diverse „Balansen" te bestuderen geeft.
Jullie begrijpt dus, wat men wil zeggen, met „de balans opmaken".
Een zakenman doet dit zeker Bens per jaar ; wij doen het ook
Bens per jaar, wat onze zakelike belangen betreft.
Zelden echter wordt er een „geestelike - balans opgemaakt. Zelden
wordt nagegaan, hoe het geestelik „evenwicht" is in de Maatschappij.
Zelden worden goed en kwaad apart op de schalen gelegd, om
dan te zien, welke schaal „doorslaat", die waarop het goede, of
die waarop het slechte. Men doet het niet ! En het is dan ook
absoluut overbodig. We hebben Been balans nodig; we behoeven
de weegschaal niet te gebruiken om te zien, wat zegeviert, wat
meër is in de wereld : goed of slecht. We zien het, elke dag
opnieuw, we beleven, dag in dag uit, dat „slecht" er nog het
beste voorstaat. En zouden we het eens wagen en bovendien
kunnen nagaan wat voor slechts er is en wat voor goeds, en
zouden we het eens op de schalen leggen, het zou maar al te
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duidelik blijken, dat er nog lang Been sprake is van de doorslaande
schaal van het goede, dat zelfs het evenwicht nog lang niet is bereikt.
En toch, men spreekt van de „beschaving" van onze 20ste eeuw.
In het woordenboek wordt dit woord omschreven met : ontwikkeld,
welopgevoed, welgemanierd. Velen menen, en dat zijn dan mensen
die een klinkende naam hebben en Prof., Dr. of Mr. voor hun
naam hebben staan, die dus gestudeerd hebben, velen van hen
menen, dat we bijna het hoogtepunt hebben bereikt, wat beschaving
betreft. Dus, we zijn wat ontwikkeling, wat welopgevoed en
welgemanierd wordt genoemd zo ongeveer op het hoogtepunt.
Nou ! Dan ziet het er werkelik fraai uit.
Zeker, de techniek b.v. getuigt van een geweldige vooruitgang.
Wij nemen b.v. de machines. De aviatiek. De electriciteit ; de stoom,
eens zo machtig, moet wijken voor nieuwer, vernuftiger uitvindingen.
Alles wordt ons zo makkelik mogelik gemaakt en alles gaat vlugger,
dan de stoutmoedigsten enkele tientallen jaren geleden ooit hebben
durven voorspellen. 500 K.M. per uur wordt tans afgelegd door
Franse en Amerikaanse vliegers. Men bindt de wetten der natuur.
En dan gaan we na, hoe b.v. aardbevingen, vuurspuwende bergen,
overstromingen etc. in enkele ogenblikken tijds duizenden mensenlevens eisen, en alles wat hen in de weg staat, vernielen! Maar
dat alles wordt door techniek en wetenschap achterhaald en
beschaving wil ook bier het rekord op haar naam vestigen. Want
zo zegt een Amerikaans officier : geef mij twintig vliegmachines
en in drie uur tijds zal ik de wereld-stall Londen met 7.000.000
inwoners totaal vernietigen en niemand van die zeven miljoen zal
kunnen vertellen wat het was, dat hen zo plotseling en massaal
het leven heeft uitgerukt . . . .
De beschaving is het, die dat heeft bereikt. De ontwikkeling, de
welopgevoedheid en de welgemanierdheid. Velen zullen zeggen,
dat het „Amerikaanse blur is, dock misschien spoediger dan die
ongelovigen denken zal de praktijk wel bewijzen de mogelikheid
en nog afgrijseliker dingen zullen we zien en Koren en meemaken.
Zo kunnen we voorbeelden te over aanhalen om te bewijzen, hoe
het staat met onze ontwikkeling.
Om nu terug te komen op de balans, kunnen we vaststellen, dat
al deze dingen, de wereld-weegschaal zwaar zullen doen neerslaan
naar de slechte kant, beschouWen we wereld en mensen uit een
algemeen humaan oogpunt.
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J. G. O. B. —, Nu gaan wij ook eens voor ons zelf, voor ons
eigen wereldje, de balans opmaken ! Wij stellen dan het tien-jarig
werk van zovele leden tegenover de resultaten.
Het is echter onmogelik alles juist weer te geven.
In mijn tien-jarig overzicht heb ik voldoende doen uitkomen, wat
er werd gedaan en ook wat werd bereikt. Doch voor wat bereikt
werd, lees, wat anderen in dit boek schrijven. Lees, wat buitenstaanders, oud-leden en leden hebben te vertellen. En steeds weer
moet ieder getuigen van zijn of Naar dankbaarheid voor alles wat
de Bond heeft gegeven. Steeds weer opnieuw kan men lezen dat
de Bond zo'n heel andere bestemming gaf aan denken en leven.
En bijna uit ieder artiekel komt voort een jubel van Geluk, uit
die blije harten, die den zijn met onze beweging. En dan de velen,
de honderden, die niet in dit boek schreven ! Zij die niet kunnen
uiten wat hen vervult. Maar als ze denken aan de plaats,
die J. G. O. B. in hun harten inneemt, dan trilt ook door hen
die jubel van groot Geluk. Zij alien zijn geworden nuchtere,
denkende mensen, met open oog voor ellende en leed, met
inzicht, hoe verandering te brengen en met kracht, dat inzicht
in daden om te zetten.
IZeker, velen zijn heengegaan. Velen, die niet vonden wat zij
zochten, die zich nog niet konden losmaken van het alledaagse,
,oppervlakkige leven. Zij hebben nooit gekend onze mooie dagen
.en kunnen dus niet getuigen als de Onzen van dankbaarheid en
blijdschap om J.G.O.B.
Maar wij behielden zovelen. En die velen, zij zijn en zullen
blijven, de pioniers voor werkelike beschaving, voor werkelike
ontwikkeling !
Ons dividend keerden wij uit aan de wereld. Elk jaar gingen er
van ons been, toegerust met kennis en vervuld van vertrouwen,
de tanden op elkaar, wetende wat nog zou komen. En al gaan
die velen zo in stilte hun eigen weg en al zien we elkander in
lange jaren niet terug, we weten, dat daar in ons kleine Holland
steeds meer persoonlikheden komen te staan, ieder op eigen
manier strijdende voor wat in hen door J. G. O. B. als heilige
roeping is gegrift : Het brengen van waarachtige beschaving, van
pure menselikheid.
„Wij moeten door onze beschaving betere mannen en vrouwen,
en daardoor beter gezelschap voor onze samenleving worden".
Alzo Lilian Whiting. — Maar dan moet men het onderscheid weten
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te zien tussen schijn en wezen ! En dat moet men leren, en dat
leren we in J.G.O.B.
Idealisme is onze drijfkracht. En die moeten we behouden, want,
zo zegt Paul Richter : „Scheur de mensch het idealisme uit het
hart en gij hebt de heilige offervlam gedoofd, — en tempel,
al Saar, alles is verwoest."
Behouden wij dan tempel en altaar en laten we brandende houden
onze offervlam en offeren voor deze arme wereld die zo moe is
en uitgeput en hunkert naar warme, jonge, lenige zielen.
Onze bevrediging ? Ons loon ? „We vinden ons eigen Geluk als
we het welzijn van anderen trachten te bevorderen," zegt Plato.
We kunnen niet ten voile overzien wat we deden. En laten we
ons toch ook niet inbeelden, dat we al opschieten. Harder nog
moet gewerkt worden. Steeds meer moet gepropageerd worden ,
ernstiger, stager moet onze roep weerklinken door Holland. In
grocer aantal moeten we gaan en persoonlikheden vormen en
ondermijnen wereld en gezag van „Schijnbeschaving" !
Begrijpen we toch, dat uit stellingen, filosophiese beschouwingen,
uit gedaas en gezwam Been betere maatschappij geboren kan
worden. Men kan in „maatschappij-verbetering - niet studeren ! De
oplossing, zit in je. Iedereen heeft de goede neigingen in zich
evenals de slechte. Maar men moet het goede brengen tot
ontwikkeling en daardoor de pas afsnijden voor het slechte.
Menselik is het, dat men meer neiging heeft tot het kwade,
ons bestaan is er op ingericht, doch jongens en meisjes wees
sterke, staalharde karaktermensen I
Verstik het slechte, door de groei van het goede !
Zien, hoe alles is, durven zien en ontleden de hele doorziekte
Maatschappij. Geen balsem leggen op de rotte plekken. Het mes
er in ! Geen half werk verrichten, maar met voile handen aangrijpen daar waar reconstructie-werk nodig is en . . . . dat is overal !
Onze J.G.O.B.-balans toont gunstige resultaten. De schaal van het
goede slaat door en het slechte is weldra verbannen voor goed
uit onze samenleving.
Voorwaarts dan jongens en meisjes en onder je medejongeren zij
je arbeidsveld.
DEN HAAG.

HENK WITTE.
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ONS STROOMT NOG FRISCH HET BLOED
DOOR D' ADREN . . . . .
GEWEST Theemiddag te Delft, 18 Februari, zaliger gedachtenis.
Om halftien al zijn we bij elkaar gekomen en. naar Overschie
gewandeld met derdehalf man en een ezels ..... ik bedoel
paardekop, onzen vera . . . . he, nou vergis ik me weer, onzen
geachten secretaris.
We zijn gewend, dat de, ondanks dat toch altijd „sympathieke"
Rotjeneezen te laat komen, doch, zoo „onsympathiek" bont
hadden ze het nog nooit gemaakt : na een halfuur wachtens, waarin
eenige bloedige (lees : waterige) sneeuwgevechten geleverd werden,
was er nog steeds niemand te zien en zijn we met zijn tweeen
den besten weg van de twee, die ze komen konden, tegemoet
gegaan. Daar hadden we nog een amusant, tevens leerzaam
gesprek met een vies pruimenden boer, die beweerde, dat we
vroeg haarloos zouden zijn, omdat we barrehoofds waren, en dat
hij weer wist, dan wij samen, wat ik grif toegeef, want het is
een bekend feit, dat wij knuppels zijn. Toen we de rest van den
laat staan
weg af konden zien, en er God nog goed mensch
de Rotterdamsche te ontwaren viel, zijn we weer
omgekeerd, waarna bleek, dat ze den anderen weg waren gegaan
(den slechtsten, zooals men weten zal), en een half uur later
hadden afgesproken, dan in onze convocatie stond (zie bovenstaande vergissing).
Nu naar Delft; ik zal maar niet zeggen „met fikschen pas", want
dat lies weegs gladheid niet toe. Aldaar aangekomen, waren de
meegebrachte boterhammen spoedig op ; zoo'n wandeling is honger„fokkend” ! Het dierlijk instinkt van Dries een hol vat, zonder
bodem — deed hem heel handig een broodwinkel ontdekken, en
even later liepen we smakelijk op een stuk kandijkoek te sabbelen,
(En glunder dat die juffrouw keek, toen ze zoo'n troep hongerlijders op haar af zag hobbelen !)
Hierna een stuk of wat Rotterdamsche kapitalisten van het station
gehaald. Ik denk, dat die lui eenigszins last van de centenpesj
hadden : met dat mooie weer, en dan treinen, ergerlijk gewoonweg,
verkwistend. (Ik zal aan mijn afdeeling voorstellen mij penningmeester te maken, Beb, dan ga ik de volgende keer met je mee,
ook in den trein. Sympathiek he ?)
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Nu op de zaal af. Onderweg kwamen we nog in botsing met een
agent van politie, die ons met gebaren — 's mans stem was niet
tegen de onze opgewassen — te verstaan gaf, dat we de Zondagsche stilte niet mochten verstoren met ons lieflijk gebrul. (Wat een
dearp is dat Delft he ?) De rest van het couplet floten we toen
maar, waarna de gajus ver genoeg weg was, en we het volgende
weer konden „zinged'.
Over den theemiddag zelf zal ik niet veel zeggen, anders krijgen
de thuisblijvers maar gewetenswroeging of zoo jets; hij was in
een woord : sympathiek, magnefiek.

Gewest Gelderland-Overijsel, enz.
9 October '21 te Deventer op een G.C.-vergadering.

Na afloop werden we, ondanks onze van de wandeling stijve
beenen, op straat gezet, waar ondertusschen een natte sneeuw
was gaan vallen, zoodat de meesten koers zetten naar het station,
maar wij, stoere mannen, besloten ook terug te wandelen, waarop
de anderen ons spontaan voor „niet erg lekker" verklaarden (wij
zeggen elkander altijd onverholen onze meening, weet je !).
Toen we buiten Delft waren, was de sneeuw niet meer nat, maar
vertoonde veel overeenkomst met fijnen bagel en ging ongeveer
horizontaal. Bovendien was de gelijkenis van den weg op een
glijbaan nog sprekender geworden. En wat straatverlichting is weten
ze daar nog niet; achter dat land is geen land. Nu en dan botste
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er een tegen een boom, of werd zoo'n ding als steunpilaar omhelsd.
Eën oogenblikje van hard werken hebben we nog gehad, dat was,
toen Dien, — die even lang als breed en hoog is — of te wel
het „kamerolifantje", onderuit gleed en ons natuurlijk meetrok.
Na deze consternatie strompelden we weer met frisschen moed
verder, en tusschen twee windvlagen hoorde ik een foeterende
Rotterdammer den vriendelijken wensch uitspreken, dat de treiners
met trein en al ingesneeuwd waren. Sympathiek, niet waar ?
Bij Overschie namen we afscheid van de Rotterdammers ; van
die menschen hebben we nooit meer wat gehoord, zeker vastgevroren in de binnenlanden.
Thuis gekomen werd ik heel handig weer buiten de deur gezet,
om mijn schoenen, jas en haar van het overtollige sneeuw en ijs
te ontdoen. Daarna begluurden ze me alien eens onderzoekend,
en, na een indrukwekkende stilte vroeg mijn broer, waarom ze
me niet in St. Joris hadden gehouden, waarop mijn beminde zuster
voor mij antwoordde, dat ik natuurlijk te „erg" was. Als een wijs
man sloeg ik geen acht op hun praatjes, en korten tijd later zat
ik, gedoken tusschen eenige schotels, mijn honger te dempen. Toen
dit werk vrijwel afgedaan was, bracht ik er met veel moeite uit :
„He, he, toch een fijne wandeling geweest, daar knap je nou
heelemaal van op", waarna ik vredig indommelde en een welverdienden, lang verbeiden slaap sliep, die eindigde met een por
in mijn ribben en een aanmaning bedwaarts te stijgen.
JAN VAN DER PLAS.
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'T IS MAAR J.G.O.B.
IK begin met deze opmerking, omdat ik hem even hatelijk als laag
vind . . . . althans niet op zijn plaats.
Het was op een winteravond, dat ik met een paar oud-J.G.O.B.-ers
bij de kachel zat en we daar verschillende momenten ophaalden
uit onzen J.G.O.B.-tijd. Het was, als beleefden wij alles nog eens.
Overal kon men ons vinden, altijd waren we bij elkaar. We
schonken elkaar ons heele vertrouwen.
Ongemerkt groeiden we op en langzaam vestigde zich in ons een
meening over verschillende vraagstukken en toestanden. Natuurlijk
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waren die meeningen niet dezelfde. leder ging zijn weg, zooals die
hem het beste toeleek. Er waren velen, die in den J.G.O.B. den
weg zagen, om ook andere jongeren in staat te stellen van hun
jeugd iets moois te maken en ze bleven aan dit werk hun krachten
geven. Er kwamen tijden, die niet zoo rooskleurig waren voor de
afdeelingen, maar als die tijd dan voorbij was, vond je het fijn,
dat je aan dat alles den kop geboden had en het dan weer goed
ging. En wanneer je dan de opmerking hoorde van menschen als :
„0, 't is maar J.G.O.B.", dan doer je dat niet pleizierig aan.
Zij zitten te kijken, ja te loeren of ze jets van den een of anderen
J.G.O.B.,er zien en zijn ze zoo gelukkig, dan hebben ze weer
stof tot critiek. Wanneer jonge menschen zich als lid opgeven
van J.G.O.B., dan is bij hen al het besef, dat ze jets anders, iets
mooiers willen dan het bestaande. Daarmee is niet gezegd, dat ze
volmaakte menschen zijn ! In een korten tijd zie je direct geen
resultaten, maar wanneer je eenige jaren later terugblikt naar al
die mooie momenten, dan doorleef je ze weer ten voile en dan
zie je pas goed, welk een invloed ze hadden en nog hebben.
Vrienden, geeft je kracht aan J.G.O.B., want hij kweekt menschen,
die niet kijken naar wat anderen doen of goed vinden. Neen,
vraagt jezelf of : Is het goed, wat ik doe en kan ik het in harmonie
brengen met mijn geweten ?
JAN VAN DER SPAA.
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Een uur het goede doen is meer dan zeventig jaar bidden.
(Armenisch spreekwoord.)

Zoo groot de levenskracht in den mensch is, zoo sterk is zijn
drang naar het geluk. Volkomen levenskracht is onweerstaanbare
strooming naar het geluk.
In de jeugd wordt de schoonheid, dat is het schoone zien der
Bingen, aan den mensch gegeven, in later jaren wil zij nog slechts
veroverd zijn.
Het leven te ontwijken om de onvermijdelijke gevaren des levens,
is het gevaarlijkste wat een mensch doen kan.
DIRK COSTER.
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J. G. O. B. OP REIS.
SCHIMMENSPEL VAN GEWEST II VAN DEN J.G.O.B.
FANTASIE VAN BRAM VAN DER MEER.
MET PLATEN VAN HENKIE DE ROOK.
GEDICHT VAN LENA VAN DER MEER.
DD

VOORWOORD.
J.G.O.B. telt heel veel leden,
Die vaak verre tochten deden,
Soms per fiets, of ook wel loopen,
Om wat brochures to verkoopen.
Maar heden ! luistert allemaal,
Vertel 'k alleen — en zonder schromen
Wat ons op weg naar Oldenzaal
In werk'lijkheid is overkomen.
't Is volle waarheid, anders niet
Wat u straks op de platen ziet.
DD

't Was middag, \TO& den Zondagmorgen,
Dus : Zaterdag, toen zonder zorgen
Een clubje op de fiets zou gaan.
Ze kwamen overal vandaan :
Uit Apeldoorn, Twello (klein),
Uit Deventer . . . . Vol zonneschijn
Vertrok het span ; maar eerst, o bode !
Nog staande een fijn kopje koffie.
't Was net vier uur, toen allemaal
Zingend op weg naar Oldenzaal.
Wat daar dien avond zou gebeuren ?
Wel, als het kon, zou zonder zeuren
Worden opgericht een J.G.O.B.175

Afdeeling, geldend voor twee,
Zoo hoopten al de flinke leden
Die aan d'oprichting medededen.
Vol moed en vroolijkheid, vol lust
Fietsten we verder : heel gerust.
Van komend jammer of ellend'
Was ons Coen immers nog niets bekend.
Beladen, en heusch in onze nopjes,

Ging 't over de Deventer-kinderkopjes.

„Over de Deventer Kinderkopjes.-

Maar och, arme kerels, die we waren,
Gelijk bij 'n viool, als peck springen snaren
Zoo hadden wij 't met een paar lekke banden.
Maar waren voorzien van heel vlijtige handen

Ze vochten, wie niet de flets zou repareeren!

„Vochten ze, wie niet de fiets zou repareeren.”

Tot een nam de leiding, en zonder mankeeren
Waren die ong'lukken spoedig hersteld,
En reden we zingend door bosch en langs veld.
Alle menschen kwamen kijken
Voor de deuren en door glas
Denkend : Nou, het zou mij lijken
Als ik wist wat'span dat was !
Lachend peddelden we daarhenen
Zingend : „Houdt den moed er in"
Nog door 't laatste licht beschenen
Van de zon, die onderging.

„Nagestaard door de dorpsbewoners."

't Was intusschen al haast duister
't Maantje zou er weldra zijn,
Toen ineens : een schreeuw van pijn.
Een van onze arme jongens
Was daar door z'n fiets gezakt.
Daar 't al donker, en ook koud was
Moet ik zeggen : zonder tact !
Ja, wat moesten we be9innen ? .. .
Kom, de kleinste maar op 't wrak !
Door twee and'ren voortgetrokken
Was ie alweer „onderdak"
En toen w'eindlijk aangekomen
In het stadje Oldenzaal,
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Weer ons bloed gevoelden stroomen,
Lachten we weer allemaal,
Liepen nu het laatst gedeelte
Onder 't zingen van ons lied
Wat U allemaal „bekannt ist"
Want: wie kent de Bakmarsch niet !
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Keurig op den tijd van aanvang
Stapten we het zaaltje in.
't Was niet vol, maar heel gezellig
En dus best naar onzen zin.
Toen werd daar 'n aardig stukje
Opgevoerd ; 't heet : „In de war

't Deed z'n naam, tot 'n gelukje,
Alle eer aan, want 't was bar !
Niemand merkte al de fouten,
Dachten zeker „'t hoort erbij,"
En zoo slaagde toch de avond
Spijt „des spelers knoeierij".
De klok had reeds half twaalf geslagen
Toen w'om onze slaapplaats gingen vragen.
Die zoud'in orde zijn .. . . besteld ?
Maar o, men had zich vast verteld,
Want een bleef over, dus „wa'noe ?"
Dan moj'mar naar e hooizolder toe!
En niemand bood zichzelven aan
Om met den arme mee te gaan.
Een pet zou worden opgegooid,

„Werd er met een pet gegooid."

En was de pet gebold, geplooid
Gevallen, dan, o wat 'n pret,
Dan kon dat baasje in 'n bed.
Maar kwam de pet nu hól terneer
Dan, of je 't al of niet begeer'
Moest je naar de zolder in het hooi,
Die je eerst nog zoeken kon, die kooi !
... De klok deed zijn twaalf slagen hooren,
Maar juist nog even van te voren
Was 't lot gevallen op drie hoofde'
Wat hun een raren nacht beloofde.
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't Was nog wel 'n uurtje loopen.
Niemand wist, waarheen we kropen.
't Werd reeds laat na middernacht,
Toen men ons op een landweg bracht.
't Had warempel reeds gevroren,
Maar, daarom nog geen moed verloren,
Want zie, om 't pad ons to verlichten,
Kwam daar vriend-Maan zijn werk verrichten.

Eind'lijk 1D4 den boer gekomen
Zou de gids z'n best eens doers
En wij --, achter groote boomen ,—
Zaten op een hek, maar . . . toen?
We zongen van „drie kleine kleuters,
Die daar zaten op een hek."
Maar — een „kleuter - gleed naar onder
En, och arme, brak z'n . . . . nek?
Neen, zoo'n vaart zou het niet loopen,
Zoo slim was 't nu niet, maar toch .. .
Hangend aan een grooten spijker
Van dit oude, wrakke hek,

Scheurde hij z'n beste broekie!
't Was wet treurig, maar 66k gek.
Eind'lijk na ons wreede lachen
Hielpen wij hem uit den nood,
Daar z'n half verdwenen broekje
0, een ijselijk schouwspel bood.

Maar een jas, die lang genoeg was,
Dekte dit gauw voor elks blik.
Zoo was dit ook gauw verholpen
Wel tot onzen grooten schik.

Maar, zooals het somtijds meer gaat,
Een geluk bij 'n ongeluk
Kwam de gids ons mededeelen
Jongens, we zijn uit den druk,
Want de boer, die 'k sprak zoo even,
Heeft 'n zolder wel voor acht,
Maar de ratten, die er leven,
Hebben honger, dus, Beef acht!
.... Even moesten we nu denken
Aan 'n knabbelende rat,

„In gedachten zag ik reeds zoo'n lief diertje
aan m'n groote teen knabbelen.-

Die bijvoorbeeld aan je teentjes
Deftigjes to kluiven zat . . . .
Neen, dat kon ons niet bekoren,
Ook al zijn we niet zoo net.
Dus, vooruit maar, half bevroren,
Werd de tocht weer voortgezet.
Juist had 't klokje twee geslagen,
Toen we 't nog eens zouden wagen
Bij het boertje nummer twee .. .
Maar dat viel ons lang niet mee !

We keken eerst eens door de blinden,
Doch de boer zou gauw ons vinden.

„Keken we eerst eens door de blinden."

Want hij riep, met groot vertoon :
„'k Roep de politie per telefoon.

„Zwaaiend met z'n groote stok."
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Voor jullie „nate - jongens, vier !
M'n nachtrust storen? Kom r's hied En zwaaiend met 'n grooten stok
Kwam ie de deur uit, in z'n nacht-rok.
Ja, wat toen, wat toen begonnen?
Alles, alles werd verzonnen . . . .
Toen de gids uit Oldenzaal
Zei : „Komt mee maar allemaal.
'n Slaapplaats is er wel niet over,
Maar m'n moeder weet wel ras
'n Mouw te passen aan die jas."
Aan zijn woonhuis aangekomen,
Waar 'n ieder lag te droomen,
Werden wij, al was het nacht,
Toch heel vriendelijk bedacht,
't Was half drie, en onze magen
Leeken wel die „holle-bollewagen,
Waar die dikke Gijs op zatEn nu werd ons, wat een pret,
Brood en koffie voorgezet.
Slapen gingen w'in de keuken,
leder met z'n jasje aan
En een deken over alien,
Kwam de slaap ons overvallen ...
Door de ruiten keek de maan.

„En een deken over alien
Kwam de slaap ons overvallen."
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Als de jeugd van zekeren tijd zonder idealen
is, dan beleven wij het einde eener eeuw, hoe
het jaartal ook mag luiden.
Maar als de jeugd vervuld is van het gevoel,
groote plichten to vervullen, dan begins een
nieuwe eeuw.
ELLEN KEY.
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TIEN JAAR ZELFBEPALING.
ER is reden tot feestvieren onder de vrienden, van een zelfstandige
Jeugdbeweging !
Inderdaad, de waardering van een opkomen onder de jongelingschap van het goed recht van zelfstandigheid en zelfbepaling in de
vormen van zijn strijd voor een betere, immer beter voorbereide,
zuiverder samenleving, is in de afgelopen tien jaar aanzienlik
toegenomen.
En wie zal er aan kunnen twijfelen, dat daartoe de arbeid onder
de rijpere Jeugd, door de propaganda, welke van de tans feestvierende Organisatie uitging, daaraan niet uiterst krachtig heeft
medegewerkt ?
Bedenkt men, hoe moeilik de laatste 6 a 8 jaar ook voor de
J.G.O.B.-ers geweest zijn — evenals voor zovele andere,
Humanitaire doeleinden nastrevende lichamen .— en ook, hoe
heel anders onze zelfstandige Jeugdorganisaties er wel zouden
voorstaan, als de gevloekte oorlog niet storend in zo menige
schohe beweging ingegrepen had, dan is waarlik de winst aan
beter begrijpen, en dus zuiverder beoordelen en apprecieren niet
gering te achten.
Had reeds de K.G.O.B. verscheiden jaren vroeger, als eerste,
baanbrekende poging der jongeren tot bevrijding uit een ook
nog zo goed bedoelde en zelfs uiterst bescheiden optredende
bevoogding, heel wat weerstand van de zijde van geeerde en
geroutineerde vooraanstaanden in de G.O.-beweging ondervonden,
een nieuwe storm stak op, toen in de K.G.O.B. geschoolde, jonge
onderwijzers — ik denk hierbij even o.a. aan Jan Mourits — zich
aangordden, ook in de uitgebreide, jonge wereld naast die der
a.s. onderwijzers, de gedachte en de methode der zo idealistiese
beweging onder de jongeren te schragen en ingang te doen vinden.
Ja, enkele jaren heeft het geduurd, eer op de jaarvergaderingen
(de zogenaamde kongressen), de afgevaardigden van de een naar
de ander, als graag geziene gasten werden ingehaald.
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Met de oorlog, en de geweldige terugslag, die deze op de K.G.O.B.
had, meer nog dan op de J.G.O.B., is voor beiden een tijd van
slechts langzaam terugwinnen van het verloren gegane aangebroken.
Toch zou deze laatste Bond zich spoediger hersteld hebben --ongehinderd als hij was door de min of meer duistere invloeden
van hoger hand, die op veel plaatsen de groei der afdelingen van
de K.G.O.B. belemmerden — indien niet „de nieuwe richting"
afscheiding op grote schaal veroorzaakt had.
En toch, en toch ..... lag niet in de op menig kongres zo vurig
verdedigde eis van uitzeggingsmogelikheid juist van datgene, wat
hoofd en hart zo buitengewoon vervulde, en wat het vurige, jonge
gemoed zo echt geestdriftig maakte, lag hierin, zeg ik, niet een
klinkklaar bewijs van het leven van de J.G.O.B.? Is het al deze
laatste jaren niet steeds duideliker geworden, dat de strijd voor
G.O. — hoe geweldig gewichtig ook ! — toch maar een klein deel
is van wat er in de nog zo bitter te kort schietende, chaotiese
samenleving alsnog te strijden valt, eer het daarin uaa klein beetje
op werkelike beschaving zal gaan lijken ? En komen we er, door
internationale kongressen en door een alsmeer toenemende wisselwerking tussen groepen van jongeren in verschillende landen
niet meer en meer achter, dat in vele Bier landen, . Duitschland,
Zwitserland, Skandinavie, Engeland — om van Amerika heel niet
te spreken, .— de idealen zich ook ver buiten de enkele nuchterheidsbeweging uitstrekken ; dat men b.v. in Duitschland bij een groot
deel van de jongelingschap zelfs van een heilige begeerte spreken
kan, om wegbereider te worden voor een nieuw tijdperk in het
volksbestaan, waarin een nieuw, nuchter, natuurlik, maar ook
overigens sober, ruimdenkend en idealisties yolk de plaats in zal
gaan nemen van de oude generaties met hun overwegend engere,
egocentriese, op eigen welzijn en nationale voorspoed allereerst
bedachte opvattingen en begeerten.
Jongens, denken jullie er wel om, wel genoeg om, dat de wereld
op het huidige ogenblik meer dan ooit, enkel behoefte heeft aan
een idealistiese, jonge generatie, die zich durft te geven en zelfs
voor het offer niet terugcleinst, omdat ze nog vertrouwen heeft
in de toekomst, d. i. in de uiteindelike triumf van het goede
en het schone, en omdat een ook over deze oude Aarde zich
ontfermend „Welbehagen in alle mensen, die van goede wille zijn"
voor hen geen ijdele waan is?
Als ik veronderstellen mag, dat dit de geest is, waarin de J.G.O.B.
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zijn tweede lustrum viert, dan ligt hierin een bewijs, dat hij de nu
afgelopen tien jaar niet vergeefs gearbeid heeft, en haar oprichting
en bloei voor Nederland zegenrijk is geweest.
Moge de Bond in die geest nog menige schone vrucht van
opvoeding en beschaving doen rijpen.
HILVERSUM, 12 Des. 1922.

Do

J. VAN REES.

Do

Do

WEFT JE NOG WEL . . . . ?
NU de J.G.O.B. tien jaar telt, doemen in bonte drom gestalten
en namen voor mij op. 1k zeg niet : nu gaan gestalten en namen
aan mij voorbij, immers in die tien jaren leefde ik weliswaar bij
het begin in de J.G.O.B., —, maar leefde ik wel alle jaren met
de J.G.O.B. mee.
Voor dit laatste zorgde terdege „Jonge Strijd", waarin het zo
heerlik stormen kon, — waarin ook zo menige nieuwe stem stil
voor zich uit tong.
En de eerste jaren van dit tiental ? Ik was student, door eigen
G.0.-organisatie geen lid van J.G.O.B. en toch durf ik zeggen,
dat ik er in leefde en dat ik de lui, die de oprichtingsklaroenen
staken, dankbaar ben en dat zij mijn hart vol vreugde deden
opspringen !
Aan hun vuur heb ik mij gewarmd, aan hun durf mij opgetild
in moedeloze uren.
0, onvergetelike avend in Dordt, 29 Nov. 1913 ! Nog zie ik de
tafeltjes met bloemen er op in de voile zaal, bloemen in November,
beeld van Eris lenteleven van de J.G.O.B., ook in weemoedige
herfstdagen. Nog boor ik het krachtig lied der jonge afdeling bij
open doek de zaal inslaan.
Als theoloog denk ik bij „Dordt" aan heel andere dingen, maar
sinds die avend, — ook toen ik er later als predikant beroepen
werd — denk ik 't eerst aan die glorie-uren van de J.G.O.B. daar.
Onvergetelik ook de Haagse avenden ! Mijn oog glijdt over hun
data in 'n oud aantekenboekje en ik boor weer de voeten stampen
door de avendlike straten, als ik omstuwd door de zingende troep
treinwaarts werd geleid en de kap van het station weergalmde
van : „Wij zijn nog jong en kennen geen verdriet".
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Nog leven in mij de trouwe, diepe woorden, die Jan Mourits
sprak 12 Sept. 1915 in „Pomona" op een religieuse samenkomst
van J.G.O.B.-ers.
Ja, hartelik dank, vrienden en vriendinnen uit die jaren ! Nooit
heeft het me berouwd v661 avenden aan de J.G.O.B. gegeven te
hebben, ik kreeg meer terug, dan ik gaf.
Met onze overleden vriend F. Mol heb ik mij nooit de eertijds
afwijzende houding van sommige leiders der N.V. kunnen begrijpen.
Mijn ervaring is, dat in de drie jaren 1913, '14, '15, waarin ik
124 spreekbeurten voor geheel-onthouders vervulde voor verschillende organisaties, menige vergadering der „ouderen" mislukt
zou zijn, indien niet de J.G.O.B. met jeugdig vuur, door kaartenverkoop en propaganda de avend gered had.
't Is waar, mijn spreken voor jelui weg en weer kostte veel tijd
. . . . ouders en vrienden schudden wel eens het hoofd. Daarom wil
ik het hier neerschrijven — en menig N.B.A.S.-er, die dit leest in
de feestbladzijden zijner zustervereniging kan er zijn voordeel
mee doen — aan jelui, J.G.O.B.-ers, dank ik het „cum laude" van
mijn candidaatsexamen, 14 Juni 1913. Want ik was gedwongen
in treinen en wachtkamers te studeeren . . . . en het dubbel te doen,
om de hoofdschudders in 't ongelijk te kunnen stellen. Jelui snapt
dus, dat er een stille triomf in mij leefde, toen ik aan de avend
van diezelfde examendag in mijn geboorteplaats Purmerend, zo
uit de trein naar de zaal, sprak voor de J.G.O.B. over „Geheelonthouding en Idealisme", — in datzelfde Purmerend, waar een
heethoofdig N.V.-er eens voorgesteld had mij te royëren als lid
der N.V., wegens mijn praten voor jelui . . . .
Vrienden, tien jaar op onze leeftijd is veel. En wat voor tien jaar !
Zij werden doorkolkt door wat in later eeuwen de krisis zal
heten. Doch de J.G.O.B. bleef! Waarom ? Ziet, al bezondigen wij
ons alien wel eens aan grote woorden, ik aarzel niet te zeggen,
dat de J.G.O.B. in zich draagt, wat onafhankelik is van wisseling
en vorm : eeuwige gedachten van Geloof, Hoop en Liefde 1 Dat
voel ik sterk, als ik in de laatste jaren, waar ook voorgaand in
een godsdienstoefening, dikwels een troepje J.G.O.B.-ers ontwaar,
en we na afloop bomen opzetten, met het telkens weerkerend :
Weet je nog wel ? .... En dan hebben we 't ook over de afgevallenen.
Het zijn veelal „gezeten" praktiese mensen geworden. Maar arm
zijn ze, want ze kennen niet meer de goddelike dronkenschap van
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't enthousiasme ! Naast die „gezeten" mensen, die als bleke schimmen
wegglijden uit mijn gedachten en van deze feestbladzijden, staan
ten voete voor ons uit die anderen, die niet „gezeten" zijn, maar
die „gezeten" hebben, of nog zitten, omdat zij soldaten van de
vrede dorsten zijn !
„Weer je nog wel - . . .. „weet je nog wel ?" . . .. zo ruisen vele
stemmen bij dit tienjarig herdenken door mij been.
Ja, beste lui, „ik weet nog wel", maar — dat geldt het verleden.
Voor ons ligt nog \TM to doen, dat weten we Loch ook well?
jelui oude makker,
G. WESTMIJSE.

WARFHUIZEN, 3 Augustus 1922.
DO

DO

DO

TERLIGBLIK.
NU de Bond tien jaar bestaat en mij gevraagd wordt: Wat
betekende J.G.O.B. in je leven ? — denk ik plotseling terug aan
de tijd, dat J.G.O.B. alles voor me was. En zoals alle gebeurtenissen,
die je fel beleeft, een scherpe indruk in de geest achterlaten,
doemen de personen en toestanden uit mijn J.G.O.B.-tijd op met
een helderheid en kleurenrijkdom, of ze nu voor mijn oogen leven
en bewegen. Maar natuurlik kan ik slechts in enkele algemene
gedachten samenvatten wat ik zie.
Mijn geestelike groei valt in de eerste jaren van het bestaan van
J.G.O.B. geheel samen met de ontwikkeling van de Bond. Elke
dag werkte ik voor de J.G.O.B. op de een of andere wijze en
in dit werk, dat evenredig was aan mijn krachten, ontplooide
mijn aanleg zich ten voile in een sfeer van warme vriendschap
en jonge, vurige geestdrift. We zagen toen de J.G.O.B. groeien
voor onze ogen, ondanks de cyniese tegenwerking van ouderen.
Dit werken was een groot geluk en in de tijd, dat ik het hardst
voor J.G.O.B. werkte, was J.G.O.B. ook het meest voor mij : wie
Beef t, die zal rijkelik ontvangen.
De Zaterdag was de heerlikste dag van de week voor mij, want
dan vergaderden we in onze goeie, oude Haagse J.G.O.B.-afdeling
en bespraken we geestdriftig en dikwels geestig de bondszaken
of luisterden naar een mooie lezing, waar altijd een levendig
debat op volgde.
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En dan de . Zondagse wandeltochten. Dan waren we in de
duinen, aan de zee of ergens anders in de natuur. Het is een
van de eenvoudigste, maar beste dingen, dat J.G:O.B. de liefde
voor ' de natuur in duizenden jonge mensen heeft opgewekt. Ik
ben er zeker van, dat die liefde telkens even opflitsen zal uit de
verschillende bijdragen van dit boek. Wie diep de stem der natuur
verstond, moet het verband ervaren van het leven, dat in zijn
hartklop trilt met het kosmies leven van heel de natuur en zal
zich bevrijd voelen van de eigen-waan en eigen-wijsheid, die in
bekrompen, zelfgenoegzame mensjes woont. En tevens moet in

Zuid-Holland, Noord-Brabant, Zeeland.
Gewest-dag Paschen 1922 to ,,Meijendel" bij Wassenaar.

hem oprijzen het beeld der tienduizenden medejongeren in de
steden, afgedwaald van moeder-natuur, suf, afgestompt, ellendig.
Hij zal ze zien trekken uit de afgrijselik-lelike volksbuurt naar
de lawaaiende fabriek, waar ze de ganse dag in geestloze knechtschap verbrengen; hij weet ze slenterend in leeg gepraat naar
kroegen en bioskopen, altijd opgesloten in die steenwoestijnen,
die we steden noemen.
Dan zullen in hem samenvloeien de liefde tot de natuur en de
liefde tot de mens en hij zal met „De Kleine Johannes" weten,
dat zijn taak char is, waar de mensheid is en haar weedom en in
J.G.O.B. zal hij dapper beginnen aan het grote, zware werk.
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Mijn J.G.O.B.-tijd is door allerlei omstandigheden niet geweest
een zorgeloze tijd, integendeel, — nimmer heb ik voor dien en na
dien zo'n zware, moeilike tijd gekend —, maar door de samenleving met gelijkgezinde makkers heb ik toch in J.G.O.B. veel
gelukkige ogenblikken doorleefd. Wel zijn veel goede vrienden
steeds verder van mij afgedreven en overvalt weemoed me soms,
als ik denk aan wat was, maar toch mijn beste en trouwste
vrienden van nit, het zijn nog steeds oude J.G.O.B.-makkers.
Het is opmerkelik hoe in de omgang met nieuwe kennissen meest
jets stijfs en gedwongens blijft. Wij oud-J.G.O.B.-ers onder elkaar
hebben steeds de goede toon. Hoe komt dat? Omdat we in
J.G.O.B. leerden te staan tegenover elkaar als méns tot méns.
We erkenden geen rang, geen stand, ggeen voorrechten onder
elkaar. We leerden in J.G.O.B., dat we, hoe verschillend ook,
gelijk recht op leven hadden. En omdat dit beginsel in onze
maatschappij niet gehuldigd wordt, leerden we in J.G.O.B. ook de
tegenwoordige maatschappij haten met een felle, onverzoenlike haat.
Kerstmis 1912 wisten we, dat er jets schoons zou groeien. Toen
waren we een van gedachte. Oorlog en revolutie hebben de
ontwikkeling van J.G.O.B. vertraagd. Nu is er weer een opleving
te bespeuren. Nu, tien jaar later zien we, dat J.G.O.B. leeft en
groeit en dat tientallen oud-leden vooraan staan in de strijd der
ouderen voor de bevrijding der mensheid. Moge J.G.O.B. in de
komende tien jaar steeds meer betekenis krijgen voor deze strijd.
JAN MOURITS.
DO

DO

DO

AMSTERDAM, 22 November 1922.

Aan Henk Witte, Rusthoflaan 18, Rotterdam.
BESTE HENK,
Mijn vrouw en ik moeten onze bijdragen voor het Gedenkboek
aan jou sturen, nietwaar ? ,---, Wel, kerel, wat mezelf betreft, ik
had het graag gedaan, hoor, — als ik er kans toe zag ! — Maar
dat is het 'em nou joist 1 — Ik wil jou wel bekennen, dat het me
maar niet wil lukken. Als 't een ander was, die ik nooit gekend
heb in mijn J.G.O.B.-tijd, zou ik dit niet zoo maar durven zeggen.
Zoo'n jonge spring in het veld zou maar gaan denken, dat ik in
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mijn tijd als hoofdbestuurslid niet veel zaaks geweest zou zijn, als
ik nu niet eens een stukje voor het Gedenkboek schrijven kon!
Maar jou kan ik het wel zeggen. Je was in mijn tijd nog maar
een kleine broekeman, een van de jongsten, naar ik meen, maar
je zal je toch nog wel kunnen herinneren, dat ik vroeger toch
wel met de pen terecht kon, waar het gold jets voor den J.G.O.B.
te doen.
Waarom ik dan nu maar op mijn vulpen (het zeer gewaardeerd
en voortdurend door mij gebruikt aandenken van den J.G.O.B.
bij mijn heengaan) zit te sabbelen, zonder dat er wat behoorlijks,
naar mijn zin, voor den dag komt ? Ik weet het zelf niet goed.
Maar, zie je, ik ken jelui niet meer. Ik ken den Bond niet meer,
den geest ervan tegenwoordig ook niet, en jelui kent mij evenmin.
Toen ik nu ongeveer vijf jaar geleden de bondsgeschiedenis voor
het gedenkboek schreef, was het heel wat anders. Toen zat ik er
nog middenin en hoefde ik maar aan de vier letters J.G.O.B. te
denken om reeksen van artikelen uit mijn pen te doen vloeien. Maar,
zooals ik zei, dat is nu zoo geheel anders geworden. Langzamerhand is de band tusschen mij en den Bond losser geworden en
tenslotte geheel doorgesleten. En nu sta ik als een vreemde,
eenigszins weemoedig, voor datgene, wat vroeger, nog niet eens
zoo heel lang geleden, mijn heele leven, mijn heele bestaan, al
mijn vreugde uitmaakte.
Of het me spijt ? Dat is het goede woord niet. Het moet noodwendig zoo gaan, en over het noodwendige behoeft men geen
spijt te gevoelen. Maar, — in het begin speet het me wel. Alles
wat je had ineens prijs te geven, en niet het minste houvast te
hebben aan wat je aan de overzijde van die fatale leeftijdsgrens
van 23 jaar wacht — het is geen prettige gewaarwording. Vooral
niet, waar je den eersten tijd de blik steeds achterwaarts gericht
houdt, naar datgene, wat je hebt verlaten, maar waar je hart toch
nog naar uitgaat, en nalaat je plaats te zoeken in het groote
Leven van de volwassenen, waar je als jonge beginneling eerst
nog wat stuntelig in rondscharrelt. En dat, terwiji je in de kringen
van de jongeren, die je verliet, als een der eersten gold !
Toch gaat dat gauw over en dan voel je, dat je toch eigenlijk
niets hebt achtergelaten. Je bent je zelf gebleven, ook in de
nieuwe toestanden, waar je zoetjes aan ingroeit, en al je oude
idealen, al je gevoelens, al je gedachten, al je begeerten zijn
dezelfde gebleven.
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En als je dat nauwkeurig nagaat, zie je duidelijk, hoe deze alle
bepaald zijn in en door je arbeid, je leven in en voor J.G.O.B.,
de organisatie, waarin je eigen jeugd samen leefde en droomde
van verheven idealen met de jeugd van anderen. De richting,
waarin in de wereld der volwassenen je leven gaat, is geheel en
al bepaald door dezen tijd, die vooraf ging.
Zoo zie je je vroegeren J.G.O.B.-tijd niet als maar een episode
in je vlegeljaren, waarover je, ouder geworden, min of meer
ironisch, met een air-van-daar-nu-boven-verheven-zijn kunt praten
en waar je je nu min of meer voor schaamt, maar als een van de
voornaamste tijdperken in je leven, waarin de grondslag is gelegd
voor je geheele latere bestaan met alles wat dat geeft en eischt.
De Bond zëlf, de organisatie echter word je meer en meer vreemd,
en daarom is het zoo moeilijk een artikel te schrijven, zooals ik
dat wel zou willen. Herinneringen uit mijn eigen J.G.O.B.-tijd
gaf ik reeds genoeg in mijn geschiedenis van de eerste vijf jaar.
En die zullen ook nog wel voldoende gegeven worden door die oudJ.G.O.B.-ers, die nog niet zoo oud zijn als de heele oudjes, zooals ik,
en die hun herinneringen nog kunnen geven, zonder al te veel philosophische, voor jongeren waarschijnlijk min of meer zwaar-op-dehandsche beschouwingen, waartoe iemand, die veel heeft nagedacht
over de groote beteekenis van iemands jeugd voor zijn latere leven,
en die in dat latere leven al jets verder is gevorderd, allicht komt.
Laat ik daarom maar Been artikel gaan schrijven, Henk ! — Wat
geeft het ook eigenlijk ? De jongeren van thans zijn anderen dan
die van vroeger. 1) Dus is ook de J.G.O.B. van thans een andere,
dan dien ik heb gekend. Ik heb in dien vroegen J.G.O.B. mijn gelukkigste jaren doorgebracht. 1k kan niet anders dan uitspreken, dat
ik hoop, dat de leden van thans ditzelfde later ook van zichzelf
kunnen zeggen. En dit zullen ze, wanneer ze handelen volgens

de woorden van een onzer dichters :
Laat niet uw jeugd in ijdel spel verglijden,
Als gij u geeft, geeft u voor alien tijd.
Broederschap onder de menschen ! — Dit was het leidend beginsel
van J.G.O.B. En het zal dit blijv en, zoolang jeugd, jeugd is.
Jongeren, gegrepen door de heiligheid van deze idee, zullen
menschen worden, die er aan zullen mede helpen de wereld, nu
1) De tijden zijn ook zoo geheel en al veranderd bij 1912 vergeleken en de
vraagstukken van individu en samenleving eveneens.
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nog zoo droef en donker, te maken tot een oord van vreugde
en licht. — Welke economische, politieke, godsdienstige, philosofische beginselen ze later ook zullen aanhangen.
Dat ook uit den J.G.O.B. vele van zulke menschen mogen
voortkomen !
Ik las het bovenstaande aan mijn vrouw voor en vroeg haar of
ze ook nog wat aan dezen brief wilde toevoegen. Ze heeft echter
zooveel met den kleine te stellen, dat ze het maar niet zal doen,
omdat ze het toch heelemaal met me eens is. We zijn het altijd
nog al met mekaar eens, sinds we mekaar vroeger in J.G.O.B.
hebben gevonden, nu bijkans tien jaar geleden. Dat gebeurt
tegenwoordig meer, nietwaar ? — Wel, het is beter mekaar te
vinden in J.G.O.B. dan in danszaal of kroeg ! —
Onze zoon zegt, dat hij in alle twee jaar van zijn leven nog niet
zulke verstandige woorden van zijn vader heeft gehoord. 1k geloof,
dat hij zich voorneemt het later ook eens te probeeren ! —
Dat is nog een heele brief geworden, zeg ! Misschien kan deze
het gevraagde artikel nu wel vervangen ?
Met vele hartelijke groeten aan alle J.G.O.B.-ers,
G. ZWERTBROEK—DE ROOS.
G. j. ZWERTBROEK,
ERIC ZWERTBROEK.
DD
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J.G.O.B. TEGENOVER DE JEUGD-VADERS !
EEN dag voor het einde van den inzendingstermijn bereikt mij de
vraag om een artikel voor het J.G.O.B.-gedenkboek.
Ik neem de oude, al vergelende jaargangen van „Jonge Strijd"
en doorblader ze. Herinner me de achternamen van hen die alleen
met hun voornamen onderteekenden, herken de schuilnamen, en
hervind de artikels, die indertijd iets voor mij beteekend hebben.
Ik denk ten slotte over de ontwikkeling van den J.G.O.B. en
de oud-J.G.O.B.-ers.
Het lijkt mij het beste, dat ik maar iets over de verhouding van
J.G.O.B. tot de ouderen schrijf, en daarbij vooral de meening
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van vroeger, door „jonge Strijd" laat spreken, al zouden wij
natuurlijk thans het meeste anders zeggen. 1) Persoonlijke herinneringen zullen er wel zeer vele in dit gedenkboek staan. En het
probleem van de zelfstandigheid der rijpere jeugd is voor mij nog
steeds zeer levend.
In de eerste jaren bestonden er in den Bond over dit punt geen
principieele verschillen. Wij verdedigden alien het „recht van de
jeugd op een eigen overtuiging". „Tegen de meening van de
meerderheid der ouderen handhaven wij, J.G.O,B.-ers, onze overtuiging, dat we de drinkgewoonte niet mogen bestendigen, dat we
moeten zijn geheelonthouder. En tegen de meening van een aantal
ouderen in handhaven wij onze overtuiging, dat onze Bond, de
organisatie, waarin wij onze idealen trachten te beleven, moet
worden geleid door onze overtuiging !" („jonge Strijd", 4de jg., no. 2).
Wij voelden ons profeten van de zelfstandigheid der rijpere jeugd en
doorgrondden — volgens mijn meening van nu — vrij goed de
gemengde motieven, die vele der jeugd-vaders dreven. In „jonge
Strijd", 3de jaargang, no. 8, werd geschreven over de groote
belangstelling van de politieke partijen voor de jeugd : „Deze
belangstelling lijkt mij een verderfelijk verschijnsel, voortkomend
uit de zucht der politieke groepen naar een groot aantal volgelingen : naar macht I En al moge deze zucht te verklaren zijn
uit het felt, dat iedere richting van zijn invloed heil verwacht,
goed is-ie daarom nog niet ; en zij doet mij denken aan het
begeeren van een staat, om te krijgen veel belovende kolonien, om
te worden een imperium. In beide gevallen worden de belangen
der „veroverden” niet in de eerste plaats gediend I Voorop gaat de
ontwikkeling van het „moederrijk", dat is in dezen de „alleenzaligmakende" politieke groep of partij ! De ontwikkeling der jonge
menschen is daaraan ondergeschikt, is in ieder geval onafscheidelijk
aan die der politieke groep verbonden, dient zich te voltrekken
volgens de inzichten der leiders van deze".
Toch werd er niet eenzijdig en goedkoop op de ouderen afgegeven.
In het zooeven geciteerde artikel heette het verderop : „Ik voel
het zoo sterk, dat bet zoeken van mijn moeder en van andere
1) Behalve „jonge Strijd" geeft ook de brochure van Fred, van Eeden „Aan de
Vrije Jeugd" (thans opgenomen in zijn VIe bundel „Studien") onze meening van
dien tijd weer.
J. M.
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ouderen, die oprecht streefden, en zichzelve-vergetend „Het" te
te dienen trachten, voor mij is geweest een steun in mijn leven.
En al is het dan ook voor hen een kilheid om het hart te weten,
dat ik „Het" niet dienen kan op hunne wijze, zij weten, dat ik
door hun Leven mee tot leven ben ontwaakt, wat Om ons heeft
gezet die stulp van teederheid, die schijnbaar zooveel verscheidenheid
omhult."
En in „Jonge Strijd" 3de jaargang no. 20 heette het : „J.G.O.B,
kan ten voile onderschrijven wat Arthur Kracke zegt in het
voorwoord van het boek „Freideutsche Jugend" : „Een jeugd,
die zijn zelfstandigheid bedreigd zou achten door den raad van
hen, die bij rijke ervaring en rijp inzicht innerlijk jong gebleven
zijn en die uit hun geslacht in het nieuwe oversteken — een
jeugd, die alles zou afwijzen, wat niet „op eigen bodem" gegroeid
is, zou dwaas zijn en laf tevens." En verder : „De bekrompen
zelfstandigheid moge het advies van ouderen uitsluiten, de onze
omvat het." Maar : „Advies is iets anders dan leiding !In een geestig en sterk artikel was reeds in no. 4 van den 2den
jaargang geschreven, dat de z.g. neutraliteit van den Bond niet
door ons werd opgevat als een exclusieve, die het uitspreken
van een meening over iets anders dan „geheel-onthouding en ....
het weer" verbood en die het optreden van ouderen voor den
Bond niet toeliet, maar juist als een gesteldheid, waarin „alle
beginselen, die ernstig bedoeld zijn, tot uiting kunnen komen, zoodat
elke innige overtuiging uitgesproken kan worden. En niet alleen
uitgesproken, maar ook tegengesproken." Den ouderen en den
jongeren werd toegeroepen : „Komt tot ons, spreekt tot ons in
klare taal, in bezielende woorden, wij zullen luisteren met eerbied."
„Wij zijn nog jong.
Wij zoeken naar waarheid !
Wij willen zuivere wijsheid I
Wij eischen gezond idealisme !
Wij weten niet, wie gelijk heeft.
De ouderen schreeuwen alien luid : Ik ! Ik !
Wie het hardst schreeuwt, zal het winnen. Ze toeteren aan je
ooren, ze dreigen zelfs, ze scheiden, zij en zij alleen hebben gelijk.
Ons, jongeren, willen ze overhalen.
Wordt maar eens wijs uit zoo'n lawaai.
We willen, dat het stil wordt en dat er een tegelijk spreekt. Ze
krijgen allemaal een beurt, zeker, maar een voor een. De grootste
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herriemakers houden we heelemaal buiten de deur. Die kunnen
geen gelijk hebben, anders zouden ze niet zoo schreeuwen en
een beetje meer vertrouwen op hun beginsel."
Wij gebruikten indertijd nogal eens het uit Duitschland gelmporteerde Schlag wort : Geen jeugdbeweging zonder beweging
van de jeugd zêlf 1 1) En deze actie van de jeugd zelf was het
positieve, dat wij wenschten te bevorderen, en dat wij door de
„Jeugd-vaders" in gevaar gebracht zagen.
„Wij J.G.O.B.-ers dragen in ons het vertrouwen", lezen wij in
„Jonge Strijd", 3de jaargang No. 8, „dat in beide kampen (bedoeld
waren van S.D.A.P. en N.V.) velen zullen gaan inzien, dat alleen
de zelfwerkzaamheid der rijpere jeugd in staat is om ziel te brengen
in een organisatie voor Naar, met welk doel ook."
Nu ik dit begintijdperk overzie, is het mij opnieuw een raadsel,
hoe sommige ouderen ons destijds op zulk een onwaardige manier
hebben kunnen bestrijden, vooral van de N.V. (met name zij bier
de beer F. U. Schmidt genoemd).
Het jeugdvader-imperialisme is wel heel sterk. Het is een deel van
die machten van het oude, die zich als de beschermers van het
nieuwe beschouwen, en die juist daarom zoo gevaarlijk zijn.
Ik denk nu weer aan de ontwikkeling van den Bond, en vooral
aan die van de oud-J.G.O.B.-ers.
Hoevelen van hen zouden zich door hun levenspraktijk gesterkt
voelen in het beginsel van eertijds ? En hoeveel zouden gemeend
hebben te moeten om-leeren, en om wêlke reden?
De schrijver van dit artikeltje heeft het — achteraf gezien — in dit
opzicht betrekkelijk „makkelijk" gehad, omdat het oorspronkelijke
beginsel van J.G.O.B. voor hem voortdurend gelding behouden
heeft. Al is ook zijn ontwikkeling niet rechtlijnig geweest.
Het was geen „individualistisch" (in den slechten zin van het
woord) vrijheidsbegeeren, dat ons vroeger de ontwikkelingsvrijheid
voor de jeugd deed eischen. Maar wij begrepen, dat onze bevrijding
een deel was van onze ontwikkeling.
Zooals ik nu meen, dat de zelfbevrijding der persoonlijkheden een
onmisbaar deel is van de bevrijding der menschheid. Het socialisme
is voor mij dan ook tevens zelfbevrijding. „Al strijdende rijpen
1)

jugendbewegung tegenover Jugendpflege.
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en al rijpende strijden" ; door deze uitdrukking heeft Mevrouw
Roland Hoist eens de verbondenheid van individueelen en maatschappelijken vooruitgang getypeerd.
'Nen alle uitwendige machten, en voor de ze fregeering van
groepen en persoonlijkheden. In deze woorden kan mijn huidig
maatschappelijk ideaal en program worden saamgevat. Of — om
het met de woorden van Friedrich Engels te zeggen — : Voor
de beheersching van alle in- en uitwendige krachten en machten
door mensch en menschheid !
Voor mij is dit de voortzetting, de toepassing op meer algemeen
gebied, van wat het J.G.O.B.-beginsel voor mij steeds geweest
is en nog is.
En ten slotte dit : ieder, die zoo het J.G.O.B.-beginsel opgevat
heeft en nog opvat, die zal, wanneer hij zêlf tot de ouderen gaat
behooren, begrijpen, dat — hoe graag hij ook de jeugdbeweging
van nil in zijn paden zou zien treden — hij niet tot de jeugdvaders
overloopen mag.
Want zonder persoonlijkheden geen betere toekomst ; en geen
groei van de persoonlijkheden dan in en door zelfstandige actie.
JO MEIJER.
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TERUGBLIK.
ALS een echt kereltje van zestien jaar met een kort broekje, net
kuifje en schoon stijf boordje, verdwaalde hij vanuit de Adspirantenclub van de N.V. in den Bond met zijn vier initialen, zonder
eenig benul te hebben, hoe deze stap in zijn leven voor hem van
groote beteekenis zou zijn.
Aileen de blijde en losse omgang, het „zelf-doen" in J.G.O.B.
trok hem aan en haalde hem uit de duffe schoolmeesterachtige
Adspirantenclub in den frisschen, vrijen, vroolijken, werkzamen
en zelfstandigen J.G.O.B.
En met J.G.O.B. veranderde ook de lengte van zijn haar, waarvan
de lengte op het laatst bedenkelijk werd, zijn boordje werd van
slap gehalte en zijn das droeg hij zwierig in een deinenden strik
en zijn schoenen metamorphoseerden in lage, met overal kleine
ronde gaatjes.
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Later leerde hij wel, dat hij het niet altijd in het uiterlijke moest
zoeken en dat de meer eenvoudigen in kleeding en gebaren,
dikwijls meer werkten en zwoegden, een mooier hart en een
ruimer blik bezaten.
Negen jaar is dit reeds geleden.
Maar nu ik terugduik, diep in het verleden, staat alles weer voor
me in het helle licht van de herinnering.
't Is, alsof ik in de lente op een hoogen duintop zit, de zachte
vriendelijke zon in de blauw-koepelende lucht boven mijn hoofd
en voor me, beneden, slanke, bevallige, met kleurige gewaden
omhangen meisjes rythmisch voorbijdansen. En alles is vol frissche
jeugd en glanzende, stralende schoonheid.
Of dat ik zit in een schouwburg, het licht flapt uit en het gesnater van de menschen verstomt plotseling, het doek gaat open
en de kleurige en fleurige tafreelen verschijnen, het een nog mooier
dan het ander.
Nu gaan al de heerlijke en groote momenten, beleefd in den bond,
me weer voorbij vol goud en licht, vol warme, schoone kleurschakeeringen, en zachtjes daalt in me een groote weemoed om
het voorbijgaan van dien schoonen, jeugdvollen tijd, die voorbij ging,
zonder dat ik er eigenlijk begrip van kreeg, hoe vlug het wel ging.
Voorbij zijn die honderden wandeltochten, vol leut en zang en
druk gepraat, volop genieten van mooie en schoone dingen, ver
buiten in de heerlijk-wijde natuur.
Het deerde niet, of de wind woest zong, of hij gierde langs de
huizen en zwiepte door de bladerlooze takken der boomen, of de
regen neertikte en de bagel neerkletterde, of de sneeuw de wereld
tooide met een prachtig reinwit kleed en of de zon brandde op
onze huid. Vooruit naar buiten !
Het gevoel van jong en bij elkaar te zijn, weg te vluchten van de
groote stad met Naar gemeenheid en grove lol en Naar duizenden
zwarte zonden, deed ons tarten alien tegenstand en we kwamen
terug, moe en hongerig, maar diep gelukkig, omdat de wandeling
weer zoo fijn geweest was.
Voorbij die vele huishoudelijke vergaderingen met Naar druk rumoer
en onbevangen gesnap. Als je de trap op kwam, lawaaide het je al
tegen en bij de ingang voelde je al stevige knuisten in die van
jezelf en je oogen lichtten op vol jonge gelukzaligheid.
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Het ging er dikwijls heet toe, er werden maar te vaak harde noten
gekraakt, maar een geestdriftig gezongen Bakmarsch deed duizend
wonderen.
Voorbij die talrijke propaganda-vergaderingen, waar een der onzen
sprak, met zijn warme, diepe stem, die ons vertelde van leed en
ellende, dat niet behoefde te zijn, die ons wees op wat goed en
oprecht was, die in ons hart deed opbloeien een warm gevoel
met al wat vertrapt en verdrukt werd en in ons hoofd bewustzijn
wekte, dat wij jongeren het waren, die later de wereld in onze
handen zouden hebben.

PN,

Dan stegen schoone toekomstdroomen voor ons op, wijde perspectieven openden zich van wel heel de wereld te kunnen veroveren.
0, hoe dikwijls hebben we ons hoofd gestooten tegen de harde
kanten van het leven, hoe heeft de wereld ons gewond, getart
en teruggeworpen van onze hoogte, die we dachten al bereikt
te hebben.
Maar jeugd is vurig en vol frissche levenssappen.
Velen hebben we door de hardheid van het leven en de vele venijnige
prikken hun toegediend, zien terugvallen tot hun oude sleurbestaantje maar vele makkers hebben we gekend met een immer
stralend, jong gezicht en met een immer blijvende hoop en moed,
dat het eens zou dagen aan verren horizont.
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Wat te vertellen van die tallooze bestuurs- en hoofdbestuursvergaderingen, waar nieuwe plannen werden gesmeed en waar
de heftigheid soms liep tot het kookpunt, van die verschillende
feestavonden, waar we weken van te voren voor zwoegden, van die
vele lezingen, waar we de kennis, die ons geboden werd, gretig
indronken, van die velddagen met hun gesleep van brood, melk
en fruit. Het was alles even heerlijk, al lieten sommigen het helaas
maar al te dikwijls op anderen neerkomen.
En onze colportage-tochten ? Hebben we er haast geen duizend
gehouden, Haarlemmers ?
Veel leuke momenten hebben we hiermee beleefd, maar ook veel
gesnauw en gehoon, dikwijls verkleumde handen en soms een
emmer water, maar dan altijd van boven af.
Ik herinner me nog precies de deur van het huis, waar ik eens
op een donkeren avond aanbelde met mijn „Jonge Strijds" in mijn
stijfkoude vingers, de deur angstvallig op een kier werd geopend
en ik vriendelijk vroeg : „Zeg zus, vraag eens of ze een „Jonge
Strijd" willen koopen, twee cent", en ik plotseling een harde
vrouwestem hoorde uitgillen : „Sus ? Stik knul, seg da teige je
snotneuse", waarna de deur met een harden slag dichtsloeg. Ik
begrijp nu langzamerhand, dat ik toen de vrouw des huizes te
pakken had, die ik zoo vriendelijk met den naam van „Zus" aansprak.
Duizenden „Jonge Strijds" namen we toen voor onze rekening en
de tent Zaterdagsavonds op de Botermarkt was een druk afzetgebied voor onze brochures en die van de verschillende groote
zusterorganisaties.
En onze congressen ? Waren deze niet voor ons het hoogtepunt,
het mooiste feest in het jaar, dat schoonheid en glans gaf in
dikwijls moeilijke oogenblikken ?
Hoe hebben we er naar gehunkerd en gepopeld van verlangen,
gewenscht, dat de weken daarvoor maar met een sneltreinvaartje
voorbij zouden vliegen. De een was wel beter en mooier georganiseerd dan de ander, maar de geestdrift en de heerlijke, eendrachtige
saamhorigheid leed daar niet onder.
Mijn eerste congres in Den Haag, in dat onheil brengende jaar
1914, heeft wel den diepsten indruk op me achtergelaten. Hoe
spande het eerst thuis of ze me wel zouden laten gaan, of de
trein ons wel mee zou nemen, of het congres wel door zou gaan,
of.... De &tie mobilisatie volgde op de andere en de toestand werd
hoe langer hoe critieker. Maar met nog een aantal Haarlemsche
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J.G.O.B.-ers wisten we het klaar te spelen ons te werken in
een volgepropten trein met militairen en zenuwachtige menschen.
Daar ging hij naar zijn eerste congres met groote, hooge verwachtingen, maar met beklemming in zijn hart om de losbarstende
razernij, die de menschheid zou geese/en en striemen en een deel
van de wereld in treurige, troostelooze puinhopen zou veranderen.
Hoe angstig stil en beklemmend was het dikwijls dien Zondag van
-onze Algemeene Vergadering, wanneer weer iemand binnen kwam
met nieuwe berichten, vlekkerig zwart van den natten drukinkt,
en we vernamen, dat weer een nieuw land zich stortte in den
alles vernielenden oorlog. Het was, alsof een afgrond zich opende
voor onze voeten en al onze illusies en schoone toekomstdroomen
zich van onze harten loswikkelden en neervielen in een onpeilbare diepte.
Maar hoe ook plotseling door een blij, geestdriftig gesproken woord
onze geestdrift, ons blij enthousiasme opvlamde tot een laaiend
vuur, en uit onze omsnoerde kelen spontaan de Bakmarsch hoog
opklonk in de zaal, uiting gevend aan ons toch blij en vast vertrouwen in betere tijden.
Ons congres in Haarlem met het prachtige orgelconcert in de Groote
kerk, was schitterend georganiseerd, de zaal keurig met bloemen
en planten versierd en eten volop. Het heerlijke congres in Utrecht ;
het daaropvolgend congres in Zwolle, waar we veel honger moedig
doorstonden, en met zijn fijnen en gezelligen boottocht vanuit
Amsterdam met haast 200 J.G.O.B.-ers uit Noord-Holland, ZuidHolland en Utrecht ; het schitterende congres in Amersfoort met
zijn eerste prachtig geslaagde kampeerweek ; het congres in
Hilversum, waar voor 't eerst de z.g.n. „nieuwe richting" besproken werd en het volgend, mijn laatste, congres in Arnhem,
waar een groot gedeelte „nieuwe richting-menschen" zich van
onzen J.G.O.B. losscheurde ; ze zijn alle even groote en belangrijke gebeurtenissen in mijn heerlijken J.G.O.B.-tijd geweest.
Maar was mijn laatste congres ook niet het congres, waar ik toch
het minst aan terugdenk met een mooie en diepe herinnering ?
Niet omdat ik wegens vergevorderden leeftijd den Bond uit moest,
maar om de splijtzwam, die gedreven werd in onze organisatie,
om de treurige versnippering, die toen in 1920 plaats vond.
Hoe jammerlijk heeft de praktijk de „nieuwe richting-menschen geleerd, hoe zij toen gefaald hebben, en voornamelijk het Vrije
Jeugd Verbond, dat door deze menschen ontstond, absoluut geen
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levensvatbaarheid heeft, hoe hun „halfslachtige doelsomschrijving"
en „organisatievorm van koek en deeg" geen vat heeft op de
jongeren, die geen notie kunnen krijgen van wat zij wel eigenlijk
bedoelen en willen bereiken.
Dit Verbond staat of is reeds aan zijn laatsten levensavond en
zal sterven als een hongerig en uitgeput man, omdat toevoer van
nieuw voedsel en frissche lucht, d.i. in dezen, nieuwe aanvoer van
frissche, niet-verpolitiekte, jonge menschen, niet gebeurde.
Niet dat ik mij hierin verheug, maar 't is voor mij een bewijs
te meer, dat, al hebben hoogopgaande golven van oorlog en,
revolutie onze aarde bespoeld, de doelsomschrijving en organisatievorm van J.G.O.B. goed en hecht was en zijn bestaanszekerheid
op dezen grondslag op dit oogenblik nog grooter is dan voor de
uitbarsting van den waanzinnigen wereldoorlog.
Was de taak van J.G.O.B, niet altijd in de eerste plaats te
werken aan de verheffing en de veredeling van het jonge individu,
te zoeken met elkaar naar wat het hoogste, het meest ware en juiste
en het meest humane nabij kwam ? Was dit werk in 1920 niet
meer noodig ?
Zie slechts naar de zedelijke ontaarding en verwildering, die erger
zijn dan voor den oorlog, de zieltjeswinnerij op groote schaal,
het schrijnende, dagelijks terugkeerende drankleed, het platte en lage
egdisme, dat een groot deel van de menschen heeft overmeesterd,
en het is duidelijk dat het werk, dat J.G.O.B. Kerstmis 1912 zoo
kloek en moedig aanpakte, nu Kerstmis 1922 even noodig, ja
noodzakelijker is dan voor den oorlog.
Nu zit ik, „oud-J.G.O.B.-er", aan mijn schrijftafel en mijn poes,
die overal met haar snuggeren kop graag bij wil zijn, zit op mijn
rug en spint haar liedje al maar door, en ik schreef eenige memoires
neer, zooals alle gevallen grootheden dit in den laatsten tijd doen.
En als er plotseling iemand voor me stond, en hij vroeg noch
om mijn geld, dat ik niet bezit, noch om mijn leven, dat ik op
't oogenblik nog innig liefheb, maar hij vroeg slechts : „Wat was
J.G.O.B. eigenlijk in je leven voor je ?", dan zou ik hem verbaasd
en vertwijfeld aanstaren en niet goed weten wat te antwoorden.
Het zou misschien dit zijn :
„J.G.O.B. was ontzettend en machtig veel in mijn leven en een
groote dankbaarheid, een innige vreugde is er in me, dat J.G.O.B.
in mijn leven kwam.
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Schoonheid en glans gaf de Bond mij, maar bovenal onrust en
besef, dat ieder van ons mee verantwoordelijk is en naar zijn
krachten mee moet werken om te komen tot een goede oplossing
van de verschillende groote problemen en vraagstukken op maatschappelijk, humanitair en geestelijk gebied".
En nu, J.G.O.B., gelukgewenscht met je tienjarig bestaan. Een
groot arbeidsveld ligt voor je open. Duizenden jongeren hebben
steun en waarheid noodig om eerlijk en dapper door het leven te
kunnen gaan.
Aan de jonge makkers in den Bond, met hun frissche, jonge
koppen, hun werkzamen en vurigen wil, hun blij idealisme en hun
vast geloof, laten wij, „oud-J.G.O.B.-ers-, dit cultuurwerk met
vertrouwen over.
PIET MOOYMAN.
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GEEN VERLOREN JAREN.
DE Jubileum-Commissie vraagt ons, „oftwe J.G.O.B.-ers", een
bijdrage voor het Gedenkboek, een bijdrage, waarin je vertelt,
„wat J.G.O.B. is geweest voor je, mede in verband met het
kiezen van je levensrichting." Zonder echter voor die richting
propaganda te maken. Voorwaar geen gemakkelijke taak, moeilijker
in elk geval, dan menig J.G.O.B.-er van nu, die nog geen „richting"
heeft, misschien zal gelooven. En terwiji ik hierover nog nadenk,
niet wetend hoe mijn bijdrage in te kleeden, bedenk ik toch, dat
J.G.O.B. op het kiezen van mijn levensrichting lang niet zooveel
invloed heeft gehad, en met mijn tegenwoordige levensopvatting
lang niet zooveel verband houdt, als ik vroeger, in mijn J.G.O.B.jaren, wel had kunnen vermoeden. Daarmee is niet gezegd, dat
wij, de „oftwe J.G.O.B.-ers - allemaal of zelfs maar voor een groot
deel, zouden behooren tot de groep van oude leden, waarover
J.B. in een der laatste nummers van „Jonge Strijd", October 1922,
zijn beklag doet, en dat wij onzen J.G.O.B.-tijd gewoon zijn
onzen „dwazen tijd" te noemen, waarover wij ons eigenlijk een
beetje schamen. Integendeel, het was ons ernst met onze idealen
van dien tijd, en dan is er ook geen reden — al hebben wij over
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veel dingen nu een geheel andere meening — ons voor ons verleden te schamen.
J.B. spreekt in zijn bedoeld J.S.-artikel over oude J.G.O.B.-ers,
die „niet bestand bleken tegen de sleur, en terugvallen in suffe
burgerlijkheid en domme zelfgenoegzaamheid". Voor deze J.G.O.B.ers moet de Bond dan toch wel niet zijn geweest de JeugdOrganisatie, die aan hun toekomstig leven en denken inhoud
heeft gegeven, en het is de vraag, in hoeverre hij dat voor veel
anderen, die niet terugvielen in burgerlijkheid en zelfgenoegzaamheid, wêl is geweest.
Doch laten wij vooropstellen, wat J.G.O.B. wél voor ons was.
Wij leerden er in de eerste plaats : werken, ons zelf ondergeschikt
maken aan een gemeenschappelijk doel ; wij leerden, hoe je een
maandblad moet beheeren, dat diep in de schuld zat, niet kon
betalen, en toch moest blijven verschijnen ; — wij leerden, hoe
een organisatie van destijds c.a. 2000 leden en een kleine 60
afdeelingen, bestuurd wordt ; .— en dat alles schonk ons een groote
mate van zelfvertrouwen, een eigenschap, die ons niet alleen in
onzen J.G.O B.-tijd te pas zou komen. In den Bond leerden wij
verder, hoe je moet boemelen, zonder dronken te worden, d.w.z.
we leerden heele dagen en halve nachten, soms ook heele nachten,
met elkander doorbrengen ; we sliepen in tenten, in overbevolkte
ledikanten of onder den blooten hemel. En dan, wat het voornaamste is, in J.G.O.B. leerden we kennen ware en belangelooze
kameraadschap, zooals we die later helaas zelden meer mochten
aantreffen. — Deze gedachten vervullen ons meer, wanneer wij
aan onzen J.G.O.B.-tijd denken, dan de invloed, dien den Bond
zou hebben gehad „op het kiezen van onze levensrichting". Terug
te denken aan onzen J.G.O.B.-tijd is als een terugblik op een
gelukkigen en zonnigen tijd, vol vriendschap en vol jolige
kwajongensstreken, al waren we misschien een beetje te oud om
kwajongens te zijn. Het bondsleven beteekende per slot van
rekening voor ons meer dan voor „den strijd in dienst der
menschheid", waarover zooveel werd gesproken.
Men moet hier niet uit afleiden, dat wij het J.G.O.B.-leven van
dien tijd oppervlakkig zouden willen noemen, en het niet voor
ernstig zouden nemen. Dit oordeel zou ons zelf evenzoo treffen
als de anderen. Goed beschouwd was J.G.O.B. een organisatie
van een belangrijke groep enthousiaste en strijdvaardige jongeren,
die echter met hun enthousiasme en strijdvaardigheid geen raad
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wisten, niet wisten, wat met zichzelf en hun enthousiasme aan te
vangen. Dit blijkt reeds duidelijk uit de algemeene instemming, die
er dadelijk was, wanneer maar even een bepaald doel in uitzicht kon
worden gesteld, en we elkander konden aansporen ons daar nu eens
voor te spannen. Een goed omlijnd doel, het sterke besef te weten,
waarvOOr we eigenlijk een Bond hadden, ontbrak (en ontbreekt
nog, naar mijn meening). De drankstrijd was wel een doel, dat
wij naar buiten propageerden, maar alle oudere en jongere
J.G.O.B.-ers zullen volkomen met mij instemmen, dat de drankstrijd
niet het eigenlijke wezen van ons bondsleven uitmaakte, slechts
een zeer ondergeschikte plaats innam. 1k herinner slechts aan het
Utrechtsche Congres (1916), waar naar aanleiding van de aansluiting van den Noordelijken J.G.O.B., uit het Congres de vrees
geuit werd, dat J.G.O.B. in een geheelonthouders-organisatie zou
„ontaarden". De opmerking zal in het betreffende Congresverslag
nog wel te vinden zijn, en bewijst volkomen, dat de drankstrijd
voor ons ' lang niet het voornaamste was. Het voornaamste
kenmerk van den Bond was : zijn organisatorische en geestelijke
zelfstandigheid. — alf hadden we de zakelijke leiding van den
Bond in handen, zonder hulp van ouderen, en we waren evenmin
gebonden aan een of andere politieke of godsdienstige richting.
Jongeren, die in een dergelijke organisatie opgroeien en die zich
ernstig bewust zijn in het maatschappelijk Leven een taak te hebben,
moeten onverbiddelijk tot revolutionairen worden. De beste
J.G.O.B.-ers uit onzen tijd maken dan ook thans deel uit van een
der revolutionaire stroomingen. De drankstrijd was dus maar
een heel ondergeschikte factor in ons bondsleven. De hoofdzaak
was : ons vrij willen zijn van alle sleur en gewoonten en van de
van-thuis-meegebrachte, godsdienstige en politieke dogma's en
het voor ons zelf geheel van voren of aan willen beginnen, „te
zoeken" zooals wij dat noemden. Maar dit zoeken — ik heb het in
J.G.O.B. herhaaldelijk betoogd --- beteekende niet veel. De meest
onmogelijke voorstellingen deden daarover de ronde. De meesten
dachten, dat bet mogelijk was om in een kort menschenleven alle
mogelijke en onmogelijke richtingen te onderzoeken en dan „de beste"
uit te kiezen, niet begrijpend, dat zulk een voorstelling van zaken
wel een beetje al te simpel was, en dat het niet mogelijk is, dat de
jongeren, (als stonden ze op den top van een heuvel, het gewoel
van de menschenwereld aan hun voeten Bade te slaan) zich
boven den strijd der meeningen verheffen en daar geheel onpar208
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tijdig tegenover staan, tot zij de „beste - of juiste richting hebben
ontdekt. Een maatschappij- en levensbeschouwing wOrdt niet
„gekozen - , maar bepaald door maatschappelijke en moreele — maar
in hoofdzaak maatschappelijke — factoren, en, eenmaal aanvaard,
vaak eerst na jarenlangen strijd voor het doel, gerijpt tot diepgewortelde overtuiging. Het spreekt dan ook vanzelf, dat wij,
ofschoon wij meenden onbevooroordeeld te zijn, we wel degelijk,
evenals alle gewone stervelingen, herhaaldelijk onze vooringenomenheid toonden. Deze vooringenomenheid ging in min of meer
revolutionaire richting, (het is in dit verband opmerkelijk, dat
bijna alle J.G.O.B.-ers, voor zoover ze nog een actieve rol spelen,
zich bij een der revolutionaire stroomingen aansloten.)
Zoo wijs ik b.v. op onze instemming, zij het niet „officieer,
erkend, met de dienstweigerings-actie, met alle acties in de
richting van geweldloosheid, met alles, waarbij het woord vrijheid
gebruikt en misbruikt werd, en met het streven der religieuze
socialisten, de revolutionaire beweging wat minder materialistisch
en wat meer idieel, te doen zijn. 1k herhaal, de instemming was
niet officieel", de Bond als zoodanig was „neutraal", maar de
meesten in den Bond gingen, zooals ieder mij onmiddellijk toegeven zal, in die richting, die niet anders genoemd kan worden
dan de ethisch-socialistische. Het is daarom dan ook geen wonder,
dat die J.G.O.B.-ers, die in den loop der jaren tot een anarchistische levensbeschouwing kwamen, en met name tot de religieusanarchistische, hun overgang van J.G.O.B. naar de „groote beweging bijna niet als een overgang voelden. Dezelfde vaagheid,
die (zonder jets onvriendelijks aan het adres van bepaalde oudJ.G.O.B.-ers te willen zeggen) in de meeste anarchistische stroomingen is te vinden, hetzelfde schermen met vage en algemeene
begrippen als „vrijheid -, „recht- en dergelijke, zonder te beseffen
dat het noodig kan zijn in den strijd voor een betere samenleving,
van absolute begrippen of te wijken, dezelfde vage en weinig
omschreven gedachtengang, die de meeste tegenwoordige anarchisten kenmerkt, kenmerkte ook den J.G.O.B. En zoo kwam het
ook, toen we wat meer behoefte aan vastheid kregen en aan-dedingen-bij-den-naam-noemen, toen we zeer bepaalde en duidelijk
omschreven idealen wilden gaan nastreven, de Bond ons in den
steek liet, in den steek liet, nog voor we den leeftijdsgrens
bereikt hadden. Reeds op het Amersfoortsche Congres in 1918,
— in mijn jaarverslag, dat ik als Algemeen Secretaris had uit te
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brengen .---, toonde ik aan, dat de Bond achteruit liep, en schreef
ik dit toe aan het felt, dat we niet wisten waarvoor te werken,
niet wisten welke doeleinden we nastreven moesten. Er volgde
een discussie in „Jonge Strijd", die duidelijk aan het licht bracht,
dat deze gedachte onder de J.G.O.B.-ers in breeders kring had
post gevat. Reeds een jaar eerder — het was meen ik in October
1917 --, was de „Stem der Jongeren" opgericht, die achteraf
gezien niets anders was dan een gevolg van hetgeen J.G.O.B. in dit
opzicht te kort schoot, waarmee niet gezegd, is dat de „Stem der
Jongeren", die in dit Gedenkboek verder natuurlijk buiten bespreking moet blijven, reeds dadelijk besefte, welke richting het
uit moest. Ook de „Stem der Jongeren" was nog tastend en
zoekend, maar had dit op J.G.O.B. voor, dat zij tastte en zocht
in een bepaalde richting, kortom, dat zij het vaag gevoelde socialisme, dat, laten wij het gerust zeggen, de massa J.G.O.B.-ers
beheerschte, trachtte om te zetten in een daadwerkelijken strijd
voor duidelijk omschreven idealen. Zoo beschouwd houdt onze
J.G.O.B.-herinnering weinig verband met onze tegenwoordige
maatschappij- en levensbeschouwing.
Wij voor ons kwamen in 1915 met een revolutionaire gezindheid
in den bond (wij hadden pas de S.D.A.P, verlaten, omdat deze in
1914 verraad pleegde aan de internationale gedachte) en gingen
er in 1919 met een revolutionaire gezindheid ook weer uit.
Anderen hebben wellicht eerst in J.G.O.B. wat meer sympathiek
leeren staan tegenover revolutionaire stroomingen, van welke
richting ook ; als dit zoo is, en ik ben overtuigd, dat het zoo is,
kan dit de verdienste van J.G.O.B. worden genoemd ; de bond
heeft dan een aantal jongeren een stapje nader gebracht tot een
werkelijk revolutionaire levensbeschouwing, maar, voegen wij er
direct aan toe, toen het noodzakelijk bleek deze revolutionaire
gedachte om te zetten in practische revolutionaire daden, toen
stootte dit of op de afkeer van en de vrees voor het „partij
kiezen" ; — en zoo komt het, dat bij het ophalen van J.G.O.B.herinneringen niet in de eerste plaats datgene naar voren komt,
wat invloed heeft gehad op het kiezen van onze levensrichting — want dit was weinig of niets — maar veel meer het
vele „boomen" en de dolle streken (weet je nog, Lange Henk, hoe
we op de Reeuwijksche Plassen roeiden en jou als Robinson
Crusoe alleen op een onbewoond eilandje achterlieten), die we bij
herhaling hebben uitgehaald. Misschien zal dit vele J.G.O.B.-ers
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van nu teleurstellen of hun verontwaardiging opwek ken, maar
het is nu eenmaal niet anders. Datgene, wat ons behalve het
bovengenoemde in hoofdzaak van J.G.O.B. is bijgebleven, en wat
ons in de jaren na J.G.O.B. tot een richtsnoer bleef, is — ik
herhaal bet — de groote en belangelooze kameraadschap, die ons
tezamen bond, — en die we later helaas zelden of nooit in zoo
sterke mate mochten ontvangen.
Maar als deze herinnering alle J.G.O.B.-ers mag zijn bijgebleven
in zoo sterke mate als mij, en voor hen eveneens een grondgedachte is gebleven, dan zijn de jaren in J.G.O.B. doorgebracht
niet verloren gegaan 1
JACQ. ENGELS.

Dec. '22.
DD

OD

DD

EEN BETERE TOEKOMST.
MEER dan eens sprak ik voor J.G.O.B.-ers de gedachten uit,
die ik hier wil neerschrijven, en zo zou dus menigeen kunnen
denken, dat bet overbodig werk was, ze nog eens te herhalen.
Er zit echter opzet in die herhaling. Er wordt toch mee aangetoond,
hoe ik nu, precies als vroeger denk over de taak van J.G.O.B.,
voor een betere, menswaardiger, samenleving. Die taak nu is
dezelfde gebleven en zal voorlopig wel dezelfde blijven ook.
Waar de grondslagen van J.G.O.B. onaangetast zijn gebleven,
waar zijn doe! hetzelfde is gebleven en hij zich nog steeds blijft
richten tot de ernstig zoekende jeugd, daar moest hij geheel zichzelf
blijven. Zijn taak als beschermer en opvoeder van de rijpende
jeugd heeft hij steeds moedig vervuld, aanslagen op zijn zelfstandigheid of zijn beginselen fel afgeslagen. Zo staat hij nu na 10 jaren
hechter, steviger dan ooit, hij heeft getoond slagen te kunnen verdragen en toont als fiks uit de kluiten gewassen 10-jarig jongeling
zich zo levenslustig, dat we geen zorg behoeven te hebben. En
dat is gelukkig, want zijn werk zal meer dan ooit noodig zijn.
De wereld toch zit in de put, lelik ook. Geleerde oomes konfereren, eten, drinken en brengen de oplossing van het wereldprobleem steeds verder weg. Haat, ja haat wordt er gezaaid,
zo fel zelfs, dat jonge kerels, die de hele ellende van de wereldoorlog hebben meegemaakt, drie maal gewond waren, nu nog
zeggen : „Vechten ?" Neen, maar als het tegen die vervloekte .....
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gaat, dan, ja dan waag ik er een vierde verwonding aan. Zo
worden de volkeren tegen elkaar opgezet en nieuwe haat, nieuwe
strijd wordt aangekweekt.
Toch moet de wereld vooruit. Ze moet uit de verstikkende poel
der ellende gebracht worden tot het licht. Daarvoor zal echter
nodig zijn, dat de Mensheid beter wordt. Karakters moeten
gevormd, levens verreind, verdiept worden. De school, het huisgezin leggen daartoe de grondslagen, dienen altans de grondslagen daarvoor te leggen. Maar dan. Wat moet er gebeuren
met de jongen, het meisje, dat de schoolbanken verlaat om het
grote leven in te gaan en daar dan staat, hulpbehoevend, angstig,
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onwetend van het kwaad, dat er is en het goede, dat komen moet.
Daar staat hij of zij. Een groot vraagteken. Lag het aan hen
zelf, nooit zou er kennis gemaakt worden met het grote leven,
zoals het woelt en bruist. Maar niemand hoeft het leven ook te
zoeken, want het leven zoekt hem of haar en tracht iedere jongere
mee te sleuren met ijzeren greep. Niemand ontkomt aan die greep
van het voile leven en dan, ja, dan komen de vragen, vaak als
verschrikkelike spookgestalten, waarvoor de jongere bang is. Hij
gaat vragen bij zijn omgeving, maar ach, ieder geslacht heeft zijn
eigen zienswijze en de zienswijze van een vorig geslacht kan een
flinke jongen of een flunk meisje vaak niet bevredigen. Daar staat
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hij dan Bans aan zich zelf overgelaten, zonder stuur, zonder
richting. En het leven wondt en priemt en steekt en de vragen
komen en gaan niet weer heen en pijnigen door hun overstelpende
veelvuldigheid.
En juist op dat ogenblik is J.G.O.B. nu 10 jaar lang tot de
jongeren gegaan en zal hij nog vele jaren gaan naar we hopen
en vertrouwen. En de jongeren, die de stem van J.G.O.B. hebben
gehoord, zie, hun eenzaamheid is verbroken, ze voelen, dat er
meer jongens en meisjes zijn zoals zij, jongens en meisjes, die
hun nu kameraadschappelik de hand reiken, om met hen de weg
te zoeken naar het grote licht, waarnaar alien zo verlangen. En
samen trekken ze op, samen beleven ze een betere maatschappij
van Liefde en Kameraadschap, van Offervaardigheid en Hu1p.
vaardigheid en op de gemeenschappelike vergaderingen en wandeltochten is het, alsof ze een hoge berg beklimmen, steeds helderder,
steeds ruimer wordt hun blik, tot ze de top hebben bereikt en
te midden van al de kronkelwegen rondom, zien de weg, die zij
hebben te volgen. De weg die leidt naar het Lichtend land der
Toekomst en ze dalen of van de J.G.O.B.-berg, die hun de weg
heeft geleerd en uitstekend toegerust aaanvaarden zij de moeitevoile tocht, gestaald voor de strijd, die wacht. De wereld is een
Bouwer rijker.
Jongens en meisjes, strijdt voort. De wereld wacht jullie alien.
Dit tienjarig feest is een felicitatie waard. Vrienden, mijn felicitatie
welt van binnen uit, aanvaardt die op jullie heerlike tocht tot
vrijmaking van jezelf en de wereld.
KAMPEN.
DO

WIEBE EVER AARTS.
OD

OD

NA TIEN JAAR.
TIEN jaren van hopen en weifelen, van worstelen en wanhoop,
van winnen en verliezen, tien jaren van vreugde en vriendschap —
maar bovenal : tien jaren van intens leven
Ja, duizenden jonge mensen zijn de J.G.O.B. doorgegaan
— korter of langer — duizenden zijn er gegroeid, hebben iets
in de J.G.O.B. verworven — meer of minder — mak' alien
hebben geleerd. In honderden levens is door de Bond het ideaal
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gebracht, het levenwekkende; bij honderden is door de Bond belangstelling gerezen voor maatschappelike problemen ; bij honderden
is de wil gewassen jets te zijn, in en voor de gemeenschap.
In duizenden is energie, levens-lust, wilskracht gewekt of gesterkt,
duizender leven heeft aan gloed en diepte gewonnen, duizenden
hebben door onze J.G.O.B. een heerlike, blijde, sterkende jeugd gehad.
En ja, te velen zijn in de oude slenter teruggevallen — schijnbaar.
Maar niet verloren is onze arbeid — niet verloren is de invloed
van ons werken, van onze vriendschap, van onze gezamenlike
vreugde, van ons „vereend zijn met anderen". Wie êënmaal het
licht gezien heeft, die kán in het duister Been vrede vinden. En wie
onzer, na zijn J.G.O.B.-tijd in andere organisaties heeft rondgekeken
of gewerkt, hij heeft de vroegere J.G.O.B.-ers teruggevonden
— en herkend — aan hun geest.
En duideliker spreekt nog de prachtige werking van de vriendenbond, en van de sfeer, die de leiders daarin hebben weten te
scheppen, duideliker spreekt die werking nog uit de veel gebleken
dankbaarheid voor wat de J.G.O.B. hun persoonlik gaf, van
zovele onzer makkers.
Waar de J.G.O.B. dit heeft weten te bereiken en dus gebleken
is, dat deze beweging van zo grote waarde kan zijn in het leven
van de jonge mens, daar hebben jullie, J.G.O.B.-ers-van-nu, een
zware, maar mooie taak. De taak, te zorgen dat de J.G.O.B. een
zegen blijft voor wie hem leert kennen, de taak de J.G.O.B.
zuiver te behouden.
Zij, die de Bond zijn richting hebben gewezen zij, die de bezieling wisten te brengen bij het moeilike begin en die de J.G.O.B.
voelden als hun schepping en daaruit de kracht en het intuitieve
weten putten om de Bond zuiver verder te brengen — zij moesten
in deze 10 jaren alien gaan. En jullie, jongens en meisjes, die
nu aan nieuwe duizendtallen een blije, sterkende jeugd gaat geven,
die de Bond uit hun handen hebt overgenomen met de onuitgesproken belofte : het zal groeien ! ,-- peil jullie de ernst van
dit werk ? — voel je hoe het van jullie zal afhangen ? — durf je?
En ja, ik weet het, dan zullen altijd weer, nu hier, dan daar,
ja overal --- de kerels en de flinke meisjes opstaan, en zeggen:
ik durf!

Kerels, mijn hand er op!
HENK MOLENA AR.
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EEN SIMPEL LIED.
Aan mijne Makkers in den J.G.O.B.
(26 December 1912-26 December 1922).

0, Makkers, ik zou willen dichten vandaag
Een levenden krans van schoonklinkende lied'ren,
Voor 't blijde feest van uw zoet gedenken,
Bij uw vreugden en diep geluksgevoel
Dat heden zoovele harten doorstroomt
En immer wekte de heerlijke leuzen
Van Liefde en Makkerschap, Vrede en . . . . Strijd.
Van Eenheid in ernstig, gezaam'lijk pogen
Om of to werpen, wat uw Vrijheid bond
En duister maakte veel zonnige wegen
Der Jeugd, die daverden van gezangen,
Hoog-luid en blij in den glanzenden dag.
Makkers, ik moet weder heffen vandaag
De lichtende toorts van mijn vreugd-gedachten,
Ontstoken aan 't vuur van uw stralende blijdschap.
Opdat ook and'ren haar gloed ontwaren
En Opgaan naar uw kringen van licht.
Makkers, er bleef bij den gang der jaren
Ditrend een vlam van uw laaienden geestdrift
Diep in mijn hart, Onvervreemdbaar bezit,
Sterkend mijn willen bij
voorwaarts schrijden,
Zij het ook thans in Strijds achterhoede,
Naar 't ver, gemeenzame, schoone doel.
Makkers, aanvaardt dan mijn dank en mijn liefde,
Makkers, neemt aan dan mijn zuiverst gevoelen,
Dat u vertolke dit simpele lied.
SPRANG (N.-B.), 14/11 '22.

DO

TIJS PLANTINGA.

DO

DO.

Wij weten en voelen, dat het leven in zichzelf louterende kracht bezit.
G. ELIOT.
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NIET DAZEN, MAAR DOEN !
EERST als je de Bond uit bent, begin je ten voile to beseffen,
wat ze wel voor je betekenden, die jaren-van-werken-voor-jeJ.G.O.B., — jaren van vreugde en kameraadschap, 66k wel van
strijd en ontgoocheling, steeds echter van groei, van : je-meermens-voelen.
Edoch, J.G.O.B.-ers van later jaren, die dit tien-jarig gedenkboek
doorneuzelen zult, zoals wij dat het vijf-jarig deden, weet toch
steeds, dat warme-woorden-wellust slechts wee-onverzadigd laat ,
van doe-idealisme allêën groeien werker en maatschappij. Anders
gezegd : Fijn bomen is wel aardig ; bouwen is echter Joel. Vergeet
daarom ook nooit je blauwe arbeid !
Dies — nog eenmaal klinke in J.G.O.B.-kring mijn oude parool ,-- :
Niet dazen, maar doen ! -Tabè !
HENK PRAKKE.

GRONINGEN, Voorjaar 1922.
DD

DD

DD

IN J.G.O.B. LEERDE IK DENKEN.
DAAR de elke dag weer terugkerende huislike bezigheden mij
bijna voortdurend in beslag nemen en ook het werken voor de
beweging, waar ik nu deel van uitmaak, werd aan J.G.O.B. niet
zoo heel vaak meer gedacht.
Toen kwam de circulaire, waarin gevraagd werd om een bijdrage
voor het gedenkboek. En zie, na die tijd wordt bij ons in huis
bijna elke dag weer gesproken en gedacht over J.G.O.B.
Wat al herinneringen komen bij ons op. Ja, er was een tijd, nu
een paar jaar geleden, dat wij werkten en leefden midden in
J.G.O.B. ' Dat was heerlik.
Alles zetten we er voor op zij, en in de eerste plaats werd
gedacht aan de Bond.
Hoe kwam dat ?
In J.G.O.B. was de jeugd, waren bij elkaar jonge mensen met
blijde levenslust en mooie idealen.
0, het was heerlik, wanneer op onze grote vergaderingen alles,
wat leefde in al die verschillende mensen, tot uiting kwam.
J.G.O.B. heeft mij gehaald uit het leven van alle dag. Hij heeft
me voorgelegd allerlei moeilike vraagstukken, waar ik niets van
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begreep of nog nooit over gedacht had. Dikwels, wanneer ik na
een vergadering of lezing tuis kwam en op bed lag, wist ik
er geen raad mee. Maar we bleven zoeken en met elkaar praten.
Heel langzaam vaak trokken de nevels op en werd het lichter in
mijn geest. In J.G.O.B. leerde ik denken.
Dan onze fijne wandeltochten naar buiten. Jongens en meisjes
vrolik zingend, trokken we de straten door, de stad uit, om
met elkaar te genieten van de heerlike natuur. Ook die blijde
Zondagen, dat genieten schonk mij de Bond. Kwamen we dan
terug in de stad, dan waren de straten ook vol van jongens en
meisjes, maar schreeuwend en tierend.
Wij, die na onze mooie wandeltochten vol blijde, nieuwe werklust
waren, we hadden ze zo graag in onze rijen gehaald.
J.G.O.B. heeft een groot deel van mijn jeugd mooi gemaakt en
zonnig. Heeft me . gegeven mooie idealen, warme vriendschap en
heerlike werklust. Dat alles dank ik onze J.G.O.B.
Moge J.G.O.B. blijven de Bond voor alle zoekende, jonge mensen,
die na een heerlike, groeivolle periode, gesterkt de Bond kunnen
verlaten om krachtige werkers te worden in de grote strijd.
MIEN MOURITS—WITTE.
Do

Do

Do

VAN BEN DER VELE VERWORPENEN.
BIJ het herdenken van het tien-jarig bestaan van den Bond, past
het wel, dat een oud- of liever ex-bebejertje een krabbeltje schrijft
voor het gedenkboek, al gaat het hem niet altijd even gemakkelijk
van de hand, doch hoe het zij, het moet er komen en het zal er
komen, en nog wel voor het Jubileum-boek — nou dat wordt wat !
Er wordt ons, (oud) leden van J.G.O.B. meermalen gevraagd, wat
wij nu eigenlijk in J.G.0.13. beleven, wat ons zoo boeit en zoo
dikwijls begeestert en soms opstandig doet zijn, waarom wij als
Jeugdorganisatie zelfstandig willen staan, waarom zich niet vereenigd met alle andere Jeugdbonden, die den strijd voeren voor
een alcohol-vrije jeugd. En deze vragen, vrienden, zij dringen wel
op een breedvoerige beantwoording aan, doch ik meen toch wel
dat het genoegzaam bekend is, waarom J.G.O.B. nooit en nimmer
zijn zelfstandigheid prijs zal geven.
Wij willen nu eenmaal niet, dat onze Bond wordt gebruikt en
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wordt uitgebuit door de bestaande, etische, religieuse en vooral
politieke organisaties, want deze begrijpen, meer nog dan wij,
wat het zeggen wil — de jeugd is het yolk der toekomst — en
zij stichten reeds hun eigen Jeugd-organisaties, hun fokvereeniging,
die, behoudens dat het vrije denken en uiten van andersgezinde
gedachten als zeer onverstandig en eigenwijs wordt gevonden, toch
zeer zeker veel goeds en veel moois aan de jonge menschen geven.
Neen, ' over het waarom der zelfstandigheid van J.G.O.B. wil ik
het niet hebben, al is het dan ook de gansche onderbouw van
den Jongelieden-Geheel-Onthouders-Bond.
Wij vieren nu ons 2de lustrum en wij willen nog eens herleven,
wat wij in voorbijgegane dagen beleefd hebben en doorvoeld, wat
J.G.O.B. ons heeft geleerd.
Tien jaren zijn dan sinds de oprichting verstreken en velen, die,
(last ik het maar Jeugd-achtig zeggen) nu in de groote-menschenbeweging zijn, velen van hen hebben bij ons gevonden, wat door
hen nu als een ideaal wordt nagestreefd.
Men vindt ze, in de meest uiteenloopende richtingen — eigenaardig toch — en ik geloof ook wel, dat zij de beste strijders zijn
voor hun leger — dat waren zij bij ons immers al ! In hen is de
overtuiging gegroeid ---, zij hebben bij ons bet voor- en het tegen
van alle onderwerpen, vraagstukken van den tijd, hooren bespreken
en vrij-uit zijn hun gedachten geweest en eindelijk hebben zij
hun levensrichting gevon den en zijn ze van ons been gegaan,
sommigen voor, anderen rift hun „uitstooting" uit J.G.O.B., omdat
ze te oud waren. Het waren onze pioniers, aan hen heeft de
Bond veel, heel veel te danken.
Jammer, dubbel jammer is het, dat zij, nu zij een bepaalde overtuiging hebben, tot onze tegenstanders moeten worden gerekend,
(niet allemaal), omdat wij in J.G.O.B. hun meening nog niet deelen
en zelf het pad willen zoeken, dat voert naar geestelijke bevrediging, hetwelk zij zelf toch bij ons hebben gevonden.
Het is wel een zwakke plek van verscheidene onder onze oud-leden.
1k heb. mij wel eens afgevraagd, als er in mijn afdeeling weer een
nieuw lid was opgekomen, wat dan wel de reden was geweest
om juist lid te worden van J.G.O.B. Was het met een zekere
wil om iets goeds _tot stand te brengen, om voor de geheelonthouding te werken of goede makkers te vinden, waar je tenminste
wat aan had, waar je tenminste eens behoorlijk mee praten kon
over het een of ander onderwerp ?
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Zoo is het mij gegaan, toen ik op een goede keer een „Jonge
Strijd" kocht, er dat in vond, waar ik behoefte aan had en ik
ben toen ook lid geworden en gebleven tot mijn 23ste jaar.
En ik heb er veel moois en goeds gevonden en ik heb er vele
kameraden leeren kennen — er is heel wat voorgevallen, wij
hebben alien onze tekortkomingen, maar onze gemeenschappelijke
strijd was en bleef hoofdzaak.
Mijn herinneringen — o, die zijn er zooveel, als Brochurendepothouder.
Was het niet fijn, als je van een of andere afdeeling reuze-tijding

Gewest Gelderland, Overijsel, enz.
Landdag te Eule bij Hengelo, 23 Julie 1922.

kreeg, als ze daar een bende kranten of brochures hadden verkocht,
als ze er een welgeslaagden feestavond hadden gegeven, of er
werden voorbereidselen gemaakt om naar het congres te gaan ?
He, dan kon je zoo inwendig popelen van vreugde, dat er zulke
flinke en harde werkers waren, jongens, die begrepen, wat hun
taak was en ik ken er genoeg van. Steeds het enthousiasme ten
top op onze congressen. Ik herinner me nog dien avond in
Amersfoort, waar we voor het congres een fakkeloptocht hielden.
Kerels, wat was dat mooi, die flikkerende flambouwen boven onze
frissche koppen. Wat een vreugd, wat een trots, .wat een bonzen
van harten en het ging van mond tot mond : „dat is de J.G.0.13."
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en die dagen gaven nieuwen moed en nieuwe kracht, welke in de
afdeelingen weer omgezet konden worden in daden.
Wat hadden die Hagenaars soms een fijn winterprogramma in
elkaar gedraaid, wat konden sommige lezingen de menschen een
hoop sterken in hun innerlijk gemoed en hoe voelde je het soms
zelf niet, dat alle ernst geboden was en je jezelf aanspoorde tot
verbetering van jezelf, en we wenschten dikwijls dat zoo'n verheffende stemming, dat wilsbesef, dat het bij je bleef. Ja, tot
versterking van ons eigen Ik hebben we steeds iets moois noodig ;
hetzij prachtige lezingen, lange boomen over onderwerpen van allerlei
aard, mooie boeken, enz. Wat kunnen boeken als „De Opvoeding
van den Wil t ' van Jules Payot, de boeken van Mulford, van
Trine en anderen, wat kunnen deze je soms van grooten dienst zijn.
En ook de onderlinge debatavondjes of leesavondjes, de zwaarste
onderwerpen waren soms niet goed genoeg, maar dat hinderde niet.
Als je dan zoo'n poosje meeloopt in J.G.O.B., dan kristalliseert
dat opgenomene zich langzamerhand in de een of andere richting.
Dan eerst heeft men zich vrij een meening gevormd, juist door
die voortdurende wrijving van gedachten.
Doch een meening hebben en die als de allerbeste beschouwen,
leidt tot fanatisme en ik geloof ook dat, welke meening je over
alle dingen kunt hebben, er in alle het goede en het mooie als
grondslag ligt, doch het ontbreekt ons zoo dikwijls aan verdraagzaamheid en waren adel van karakter.
Als jullie iets bent voor den Bond, dan is de Bond het voor
jullie, wees daar zeker van. Laat de steer der congressen en
vooral op ons jubileum-congres, steeds in jullie harten zijn.
Dan kameraden, zullen jullie zien, wat J.G.O.B. worden kan, dan,
door de zelf-opvoeding in jullie dagelijksch leven, bewijzen jullie
het bestaansrecht van J.G.O.B. door niet te zijn, maar te handelen.
Beleef dit jongens. Beleef het met je gansche, jonge hart, wil het
toonen, in alles wat jullie doen en zeggen, dat jullie waard zijn
lid te zijn van een vrije, zelfstandige Jeugdbeweging.
Rest nog een ding, dat mij van het hart moet en wel een gelukwensch aan jullie Bond. Jullie Bond, die onder de bestaande
zelfstandige Jeugdbewegingen een zeer belangrijke plaats inneemt,
moge in de toekomst nog vele en heel vele jongeren wakker
schudden en in zich opnemen. Jullie Bond moge nog vele jaren
spreken tot de harten der ernstig willende menschen, welke
oprecht verlangen naar een betere en mooie samenleving.
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J.G.O.B. je bent nu de eerste mijlpaal gepasseerd en je kunt met
voldoening op het afgelegde pad terugzien.
Zorg, mijn oude J.G.O.B., zorg dat je menschen een zijn, een
blijven van doel en zin. Zorg, dat tweedracht verre blijve.
Vooruit dan, vroegere makker, vooruit een nieuwe, schoone
toekomst in, en hiermede aan jou, mijn beste wenschen.
DORDRECHT, November 1922.
DO

ANTON HOEKMA.
DO

DO

AAN WIE NU J.G.O.B.-ER ZIJN.
VAN VROEGER. VOOR NU.
ER wordt zoveel gesproken over de vlammende eerste tijd van
de J.G.O.B. En dat was ook een heerlike tijd. Niet door dat
we toen zo vreselik veel kursussen hadden over alle mogelike
„ismen", — want juist die misten we wel eens — ; niet doordat
we moties aannamen over militairisme, dienstplicht, enz. — want
juist toen waren we in de Bond veel voorzichtiger met onze
woorden dan nu —, maar doordat we ons vereend voelden in
een mooie, onzelfzuchtige strijd. Doordat we alien samenwerkten.
Da gaf vreugde, kracht, geestdrift.
Weet je, wanneer we ons het meest J.G.O.B.-er voelden? Wanneer we met tientallen straat in, straat uit onze kranten verkochten,
en zingend en stoeiend terugkeerden van ons werk. Wanneer we
druk in de voorbereiding zaten van een feestavend — zêlf advertenties ophalen, zêlf zingen, zêlf toneel, zélf huis of huis aan
programma's verkopen — de veertien-jarigen en de oue bokken —
(de Bondsbestuurders doken niet onder in d'r administratieve
gewichtigheden, maar gaven zich even zo goed aan dit werk).
En wanneer we dan de Zondag na zo'n feestavend, die „in
mekaar zat", weer bij elkander waren, dan fonkelden de ogen,
dan was er geestdrift, dan was er werklust — en dan groeide
de Bond.
En wanneer we na zo'n geslaagde arbeid een wandeltocht hadden,
dan slaagde die, omdat alien hun deel hadden gehad in het bondswerk, en er dus eenheid was —, en vertrouwen, makkerschap,
saamhorigheid. En dan groeide de Bond.
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Ja, — ik weet het wel — de kranten, die je verkocht had, ze
stichtten misschien niet zo bijster veel nut ; en de feestavend
bracht misschien geen nieuwe leden — hoewel beide zaken nogal
meevallen voor wie het probeert — maar Wij, Wij hadden het
profijt ; Wij voelden onze krachten groeien onder het samen,
samen werken, onze dagen waren vervuld met de Bond en zijn
idealen, en daardoor groeide, verstevigde de vriendschap, de band
tussen onze mensen.
Leest, B.B.-ers-van-nu, de rondschrijvens nog eens na uit de tijd
van de eerste lentefeesten, en boor daarin het enthousiasme, lees

De Hagenezen op het Jubileum Desember-kongres.
Het waren er maar 41 of 50 pCt. van het totale aantal.

daarin b.v. eens wat onze Marie Brugman zei. En jullie allen,
leest de oue „jonge Strijds" van die dagen maar eens. Die tijden
van felle aktie — naar buiten, die sterken en genezen de Bond
— naar binnen. En — dan groeic de Bond !
p.. .■I
En wat doet me dit alles nu schrijven ?
Omdat er m. i. de jaren door te veel over „de geest in de Bond"
gemierd is, en te weinig gewerkt ..... Omdat er steeds weer
ontevredenen met die geest zijn, die in nieuwe en nieuwere richting
meer geest trachten te vinden en ondertussen de zelfstandige
,g■I
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jeugdbeweging, die ze willen helpen, naar beneden, ja, naar de
kelder zouden werken. Voor hen deze herinneringen aan die
Geest-rijke ouwe tijd, de veel-bewonderde !
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En ook voor hen, die niet die „geest" zonder meer bedoelen,
maar vreezen dat de J.G.O.B. niet zal doen zijn taak als het neutrale
zelf-opvoedingsinstituut van de rijpere jeugd, ook voor hen deze
woorden. Opdat zij zich beter bewust worden, dat het slapen van
de beweging, ook in dit opzicht, niet in . de eerste plaats afhangt
van de moties en kursussen, van nieuwe of oude richting, maar
van de geest, van de sfeer, waarin onze mensen verkeren, van de
sfeer, die wij zullen weten te scheppen. Een sfeer van werklust,
van wilskracht, van geestdrift en blije levensernst. En die sfeer
schept men niet door gedaas. Die sfeer kan alleen geschapen
worden door arbeid, met elkander verricht ; die sfeer kan alleen
behouden blijven om hen, die zichzelf en elkander leren waarderen
in het gemeenschappelike werk voor een on-zelfzuchtig doel.
Houdt dus je kursussen, gaat kamperen, gaat wandelen, debatteert
met elkander, spreekt over alles waar het hart vol van is — zingt,
juicht, kankert over je Bondsbestuurders, als je meent daartoe het
recht te hebben, maar boven al: vergeet niet, neen, doe in de
eerste plaats het doodgewone propaganda-werk : kolporteren,
toneel, zang, leden en donateurs winnen, enz. enz. Want de Bond
is gegroeid en gegrondvest op de gemeenschappelike arbeid, en
alleen deze arbeid kan voor allen een zijn.
Laat dit dan het woord zijn van de oudere, uit zijn ervaring, tot
alle kankerpitten : Dompel onder in de arbeid en genees !
HENK MOLENAAR.
DO

DO

DO

J.G.O.B. ! .. .
EEN herinnering als aan een heerlike Meimorgen, toen we,
vroeg opgestaan, in de wit bedauwde velden zijn gaan wandelen.
We voelden toen de streling van de frisse ochtendwind Tangs
onze slapen, die de bode was van de naderende dag. Rossig
kleurde de oosterkimme — kleine wolkjes, als donze-veertjes,
baadden zich in purper- en goudflikkering. Toen kwam de dagvorstinne uit Naar nevelbed te voorschijn en kuste de knopkens
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open van tere, vriend'lik blikkende madeliefjes. En een leeuwerik
steeg op en jubelde zijn welkomstlied aan de zonne en alles was
licht en vreugd en hoop !
Ook wij . . . .
--, — ,--, —
J .G.O.B .....
In moeilike tijden een hoopgevende ster, een lichtende bemoediging !
J.G.O.B., als 66n harmoniese herinnering saamgeweven met onze
Jeugd !
J.G.O.B., leer nog aan vele jongeren jets van het grote levensraadsel !
Geef nog aan velen die prachtige herinnering mee !
Blijf een lichtbaak voor de jeugd, ook in de donkere nachten, die
nog komen ! !
,•■I'

p......,

,p,...

p.....,

.,■,./

FEDDE WEIDEMA.

BAARN, November 1922.
OD
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VERVULLING.
ALS ik me op dezen somberen Novemberdag neerzet, om jets te
schrijven voor ons Gedenkboek, dan is het niet de oproep van de
jubileum-commissie, die me daartoe drijft, loch het gevoel, ook
mijn getuigenis neer te moeten leggen voor hen, die thans lid
zijn der organisatie, die ons eens boven alles ging.
Er ligt een profetische strekking in het derde couplet van onze
bakmarsch. Vele keeren hebben we gezongen van donkere dagen,
die zouden komen, en dan zou er toch nog een enkele, blijde
lichtstraal zijn, die ons gemoed zou koesteren. We voelden de
waarheid daarvan ; de jeugdbeweging, de J.G.O.B., was voor ons
jets tijdelijks, dat maar enkele jaren zou duren. Maar in die jaren
zouden we verzamelen een schat, een licht, dat met ons mee zou
gaan door ons leven, lichtend op het moeilijke pad, wanneer
duisternis om ons zal heerschen en we licht en warmte zoo
noodig hebben. Het was schoon van die belofte te mo lten zingers,
maar schooner is de beleving van de werkelijkheid, wanneer die
belofte in vervulling gaat.
De donkere dagen zijn gekomen. De onbezorgde jeugdtijd is
voorbij, het harde leven strekt zich om ons uit. De tijden zijn
moeilijk en zwaar , na #den oorlog is de vrede gekomen, en daar224

mede nog grootere inzinking op economisch, geestelijk en zedelijk
gebied, dan de oorlog ons reeds heeft doen zien. Gruwzaam is
de tijd, wanneer de trieste werkloosheid met Naar vale knechten,
armoede en verwording in onze rijen komen. Als er voor velen
geen geld en geen brood is, als groote massa's gestorven schijnen
voor iets hoogers of mooiers, als dierlijke instincten en veile
hartstochten hun triumphtocht door de maatschappij houden, winzucht, machtswaanzin en haat menschenleven en menschendaden
gaat beheerschen.
Niet dit verval, van wat toch maar een schijncultuur was, is het
ergste, neen, dat is de doffe berusting, die we overal kunnen
waarnemen onder deze verschrikkingen. Zoo gering nog is het
getal van hen, die welbewust daartegen willen strijden. En als
we dan meenen makkers gevonden te hebben, dan zijn daaronder
nog weer zoovelen die ons weer ontvallen. En wanneer dan teleurstelling na teleurstelling komt, als smart en vertwijfeling dagen
tot een marteling, nachten tot een hel gaan maken, zie dan komt
in ons leven, zelfs in dat van den besten strijder, het groote
heimwee naar rust, onverstoorbaar als de sterrenpracht van een
schitterenden winternachtshemel. We meenen die rust te kunnen
vinden in de berusting, we voelen ons als moede wachters bij
een verlaten post.
Het ergste van den Herfst zijn niet zijn stormen en zijn regenvlagen ;
die tarten ons en dagen ons uit om hem te weerstreven. 't Ergste
zijn die sombere dagen met een druilerig licht, en een ijzig
zwijgend afsterven van wat eens lentepracht en zomerweelde
vormde. Moeilijkheden, waarop we botsen, zijn niet de zwaarste ;
we grijpen ze aan, we kampen en worstelen er mee ; we verliezen
eervol of overwinnen. De zwaarste moeilijkheden zijn die, welke
in een zwijgende greep om ons knellen, langzaam maar zeker,
meer, steeds meer, we kunnen ons er niet tegen verweren, ze
dreigen ons te doen stikken, we zouden ons over willen geven.
En dat zou dan het einde zijn ; het is de vertwijfling, de wanhoop
die ons beet heeft, en daarachter komt niets meer, daar is de
zelfkant van het leven.
Het was in den tijd, toen het kanon nimmer zweeg, doch ook in
de nachten zijn doffe dreun tot in deze streken doordrong, iets
angstwekkends gevend aan avonden en nachten. Dat waren de
tijden van ons ontwakend jongelingsleven, toen openden onze
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zielen zich wagenwijd, en toen brandde de oorlog daarin zijn
zegel. 0, hoe groot werd toen de afkeer van alles wat om ons
heen gebeurde, hoe groot werd het verlangen naar jets, dat schooner
en edeler was, een hunkeren naar levensschoonhejd en levensadel. We wisten nog Been weg en tastten rond in het duister.
Toen kwam J.G.O.B. Daarin waren jongens en meisjes, die e venzoo
dachten en voelden, daar getuigden ze aan elkander, dat ze wilden
zoeken en nastreven al wat edel is en doorleven wilden, alles wat
waard is door menschen doorleefd te worden. Zie, daar was licht
en koesterende warmte. Er was een ideaal, er waren vele idealen,
ze wezen de richting aan waarheen, ieder volgend zijn eigen pad,

Afdeling Drachten. 18 Mei 1923.

maar naar een gemeenschappelijk doe!. De richting aangegeven, het
doel gesteld en voort ging het, het groote leven in. De beloftenrijke
jeugdtijd ontsloot zich met zijn rijkdom en weelde, zijn vreugden en
zijn smarten. 0, het was bont, maar het was mooi, het was waard,
geleefd te worden en dat was het, wat zeker wel het meest noodig
was. We streden, worstelden en zwoegden, er waren vele moeilijkheden, en we hadden zoovelen tegen ons. Maar we hebben het
gewonnen, telkens weer, omdat we wilden overwinnen.
En als dan nu donkere dagen daar zijn, dan is het !even moeilijk
soms en zwaar. Maar daar achter ons ligt ons mooie en rijke
jeugdleven, waarin we hebben geleefd te kunnen hopen en vertrouwen , het goede kan niet vernietigd worden en het schoone
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zal telkens overwinnen. Toen is ons het licht meegegeven, dat
schijnsel en warmte op onzen levensweg brengen zal. We weten
het : na duistere nachten komt het licht van een nieuwen dageraad,
na de diepste smarten komt het grootste geluk. En dan zijn er
geen levensstormen en geen duistere machten meer in staat, het
vuur to blusschen, dat uitslaat uit ons hart, onze oogen, onze
vuisten. „We willen vechten met het leven en lachen in den
zonneschijn."
NAALDWIJK 14-11-'22
DD

JAN EMMENS.
DO

DD

DAAR DAN . . . . !
IN het hoist van den onzaligen verkiezingsstrijd, die achter ons
ligt, heeft de boerenafgevaardigde uit Hekelingen, alias „de
stierenmelker", wijzende met zijn duim over den schouder de
gedenkwaardige woorden gesproken : „zie rugwaarts naar mijne
daden, en oordeel". Deze van zelfgenoegzaamheid overvloeiende
uitlating, die bij wijze van refrein kracht moest bijzetten aan een
der boeren welgevallige redevoering, wil ik als uitgangspunt nemen
bij de overdenking van hetgeen J.G.O.B. voor mij is geweest.
„Zie rugwaarts naar mijne daden, en oordeel". Even na de
herdenking van het vijfjarig bestaan lid geworden, wilde het niets
en allerminst my ontziende toeval, dat joist voor het tweede
lustrum de ouderdoms-poort van den Bond achter mij werd gesloten.
Met den strijd, die alom in den lande wordt gevoerd voor een
betere „samenleving" maakte ik voor het eerst kennis als jongeling
van zestien jaar. In mijn geboorteplaats, die ik niet zal noemen
omdat een spotvogel zich aan een variatie zou kennen gaan wagen
op het : „kan uit Nazareth jets goeds komen", bestond een
afdeeling van de Nederl. Vereeniging met ongeveer 20 leden. Dit
kleine, maar wakkere troepje nam mij als adspirant-lid in zijn
midden op en vertrouwde mij weldra den Judas-rol toe (Judas was
gelijk bekend de fiscus der Twaalve). In deze kring van trouwe
vrienden leerde ik hechte kameraadschap kennen.
Omgang met jonge menschen in de plaats, waar ik mijn H.B.S.studie voltooide, leerde mij het J.G.O.B.-leven kennen en het duurde
niet lang of het vuur der eerste liefde voor den Bond laaide hoog
in mij op.
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Spotlachjes van leeraar en medeleerlingen, als aan de orde kwam het
„Der nicht liebt Wein, Weib and Sang, der bleibt ein Narr sein
Leben lang" en „Der niemals einen Rausch gehabt, das ist kein
braver Mann", deerden mij niet meer. 1k wist naast me vrienden,
die dachten als ik en vond hierin sterkte om als eenling te staan
te midden van al mijn medescholieren.
Welk een kentering. Then een onthouder nog een witte raaf op
de middelbare onderwijsinrichtingen, tháns in schier elke plaats
van beteekenis een N.B.A.S.-afdeeling.
Intusschen had ik mij toegelegd om in mijn ongenoemd geboortedorp een J.G.O.B.-afdeeling op te richten en zoowaar, met eenige
moeite gelukte het een afdeeling met acht leden te formeeren.
Na korten tijd kwam de afdeeling evenwel ten val door de
aanvallen van buiten daarop gedaan en aanknoopingspunten zijn
sindsdien wel gezocht, maar niet gevonden.
Deze laatste overwinning en daarop gevolgde nederlaag sloten
voor mij tevens mijn schooljaren af. Mij begon het werkelijke
leven op te eischen en de strijd om het bestaan nam een aanvang.
Ik verliet de plaats mijner inwoning en vestigde mijn werkelijke
woonplaats — om in de taal van mijn vak te blijven — in de
hoofdplaats der provincie, waar ik het levenslicht aanschouwde.
En toen, ja toen ik „zelf aan het stuur" moest staan, heb ik eerst
recht begrepen, wat J.G.O.B. is en kan zijn voor dengene, die zich
geheel geeft aan het werk, dat de menschheid van ieder onzer vraagt.
Laten mijn vrienden uitmaken, wat Dam voor hun is geweest,
hun zij gezegd, dat hij zijn mooisten en besten tijd heeft doorgebracht in de stad aan het einde van den Hondsrug, aan den
voet van den grijzen Martini.
Met weemoed nam ik afscheid van mijn makkers, die mij dierbaar
waren geworden en wendde het hoofd naar het land, dat mij
gewezen was.
Ik verzeilde in een plaats, waar Been J.G.O.B.-afdeeling bestond
en de leidende functie, die ik in de plaatselijke N.V.-afdeeling, die
een afdeeling der J.V.O. exploiteerde, innam, ontnam mij het recht
voor een J.G.O.B.-afdeeling te werken. Dit laatste is natuurlijk
niet in dien zin op te vatten, dat ik niet getracht zou hebben den
J.G.O.B.-geest in de J.V.O.-afdeeling ingang te doen vinden, dat
allerminst. Na twee jaren keerde ik naar het moederland terug
en verzeilde op de klei, wier bewoners even moeilik te bewerken
zijn als de grond, waarop zij wonen.
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Ziehier in vogelvlucht mijn J.G.O.B.-leven, waaruit ik de hoogtepunten heb weggelaten. Dat zijn de congressen, met of zonder
kampeerweek, waarvan ik er vijf meemaakte.
De congressen zelf en de tochten daarheen, het zijn evenzoovele
vast in het geheugen gegrifte herinneringen aan echt jeugdleven.
Het hooi van den vriendelijken boer te Noord-Barge, dat broeide,
het glimwormpje aan een dakplank, dat door ons als ochtendgloren
werd verwelkomd, de guile ontvangst door den eenvoudigen boer
te Heino, die de legerstede van zijn kinderen aan het vrouwelijk
deel van het gezelschap afstond en de weldadige gulheid van de
boerin te Stavoren, die ons 's morgens vroeg de chocola al in
ons hooibed bracht, het is alles onuitwischbaar in mijn herinnering
gebleven. En als ik nu rugwaarts zie naar mijne daden en zelf
een oordeel vel, dan kom ik er wel armzalig af.
De J.G.O.B. is voor mij veel, is voor mij alles geweest, de J.G.O.B.
heeft mij den weg gewezen naar wat is en wat komen zal eens
en voor alle tijden, en ik, ik ben voor J.G.O.B. niets geweest,
een nul voor een cijfer, een contribuant, zonder meer.
Daar dan — — — mijn bekentenis. Moge het vele jongeren, die
nog buiten de rijen der georganiseerde, rijpere jeugd staan, den
weg wijzen naar de jeugdorganisatie, die voor mij is en blijft,
zoolang zij zich van vreemde smetten vrij weet te houden, de
organisatie van de zoekende jeugd.
H. A. VAN DER ZI)L,
Ambtenaar ter Secretarie.

TEN BOER (Gr.), St. Maarten 1922.
DD

DO

OD

JEUGDKLANKEN.
IK had zelf gezaaid, neergelegd in een klein plekje zwarten grond,
dat kleine, teere zaadje. Tevoren had ik het eerst goed bekeken.
Hoe is het mogelijk, dat dat worden zou een groote plant, met
heel groote blaren en verspreide takken. Hoe kan uit dat zaadje
een nieuw leven geboren worden en toch was het zoo. Ik was
verlangend het eerste groene sprietje, dat ontwakend leven, te zien
komen. En zie, het gebeurde op een zonnigen dag ; toen ik weer ging
kijken, zag ik, dat een groen steeltje te voorschijn was gekomen,
en daaraan heel kleine, satijnen blaadjes. Een blijde jubeling kwam
in mijn ziel. De zon keek naar dat teere leventje en gaf den moed
te leven. Het was de blijde, schoone jeugd, die was geboren.
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Zie ! grooter, al grooter werd het ! Je zag het groeien en leven !
Toen dacht ik aan onze eigen jeugd. Wat was die mooi met al
haar idealen, met haar blijde gedachte van eenheid, van kameraadschap. Dan zag je voor je dien Bond van jonge menschen, die
met elkander werkten en streden. We gingen zij aan zij, steeds
voorwaarts naar ons heilig doel, naar onze nieuwe toekomst I
Reeds ver waren onze blijde zangen te hooren
Frisch als de morgen, zijn kracht bewust,
stroomt door mijn ad'ren de levenslust,
lust om de hand aan den ploeg te slaan,
lust om den zwakke terzij te staan,
lust in de wer gild, als arbeidsveld,
ons haar bewerking ten doel gesteld !
Er zijn nog massa's jonge menschen, die dat mooie niet kennen,
die wel een jeugd hebben, maar niet beseffen, niet kunnen
begrijpen, dat ook zij jets mooiers van hun jeugd kunnen maken.
Toch hebben ook zij een ziel, die, als dat heele kleine zaadje,
alleen zonneschijn noodig heeft om tot waarlijk lèven te komen.
En zoo was het ook Lien jaar geleden met onzen J.G.O.B. en
hoewel hij veel stormen moest trotseeren, de zon van waarachtig
idealisme gaf hem de kracht, hij groeide en bloeide, onze fiere
J.G.O.B. en hij was velen tot steun.
Mijn innige wensch is, dat J.G.O.B. nog heel veel zal bijdragen
tot veredeling van vele jonge menschen, voor hen de zon zal zijn,
die voor hun groei zoo noodig is.
DOUWE BIJLSMA.

AMSTERDAM.
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1K ZEG U, MENSCH : BLIJF STRIDDEN
EN VERTROUW.
BOVENSTAANDE woorden las ik onder een tooneelwerk van.
den Hongaar Madach, een werk, waarin hij het lijden en strijden
van den mensch vertolkt.
Ze geven mij aanleiding om in het Gedenkboek van den J.G.O.B.
ter gelegenheid van zijn 10-jarig bestaan, als oud-lid in korte
woorden te zeggen, wat mij op het hart ligt. Misschien dat dit
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artikel in anderen geest zal spreken dan de overige, ik weet het
niet. Niet zoo zeer over het eigenlijke vereenigingsleven, als over
het wezen van den strijd wensch ik jets te zeggen.
En dan moet ik direkt mijn bewondering uiten voor de onvermoeide en krachtige leiding, die erin geslaagd is, in den loop der
jaren aan de idealistische jeugdbeweging de plaats te geven, die
haar toekomt. Ik hoop van ganscher harte, dat de J.G.O.B. haar
roeping getrouw zal blijven : haar leden te vormen tot waarachtige
menschen, met een rotsvast geloof en een warm hart, wat beter is
dan starre partijmenschen met hoofden vol Marxistische wetenschap.
Ik heb den J.G.O.B. altijd beschouwd — en doe dit nog — als
voorlooper voor den grooten strijd, dien ieder mensch heeft te
strijden, in welke richting dan ook. Zal hij dit karakter verliezen,
dan heeft de J.G.O.B. zijn bestaansrecht verloren. Wij hebben
dit kunnen zien aan het Arnhemsche Congres, toen een groep
langharige en blootvoetige idealisten (?), zich communisten enz.
noemende, trachtte den J.G.O.B. in de door hen gewenschte
richting te stuwen. Die poging is mislukt en daar kunnen we blij
om zijn. Laat men bet vooral in de diepte zoeken en desnoods
wat minder in de breedte, wat minder doen aan pret, en wat
meer aan ernstige en welbewuste ontwikkeling van den geest.
Op dit oogenblik, nu we gereed staan het 10-jarig jubileum te
vieren en onze harten met vreugde zijn vervuld, laten we nu
even onze gedachten bepalen bij hetgeen in Rusland plaats heeft.
Laat het herdenkingsfeest bezield zijn door een krachtigen geest
tot strijden, maar bovenal door een diepen ernst.
Zoo kan de J.G.O.B. met groot vertrouwen de toekomst tegemoet
gaan en steeds weer de nieuwe gedachte brengen aan zoovele
jonge menschen, die ernaar hunkeren.
En in tijden van tegenslag en teleurstelling, die geweest zijn,
maar ook nog komen zullen, richten we dan onze oogen naar het
St. Elmsvuur, dat ons Neil en vrede verkondigt.
Misschien kunnen de woorden uit Dirk Coster's „Marginalia"
ons tot richtsnoer zijn
„Levenskracht is kracht tot overgave, aan tranen en aan vreugde,
aan goed en aan kwaad, aan berouw en aan hoop, aan haat en
aan liefde. Wat zich geven kan, zal zich aan het einde van de
liefde moeten geven."
AMSTERDAM 12-11-'22

T. VIERSTRA.
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AFDEELING UITGEEST.
AAN DE JONGENS !
TOEN ik door toevallige omstandigheden den oproep van de
Jubileum-Commissie aan de oud-j.G.O.B.-ers, om een bijdrage
voor het Gedenkboek in handen kreeg, was ik direct besloten
om te trachten een klein „In Memoriam" over afdeeling Uitgeest
te geven.
Het male wel een „In Memoriam" zijn, omdat de afdeeling niet
meer bestaat. In de „revolutiedagen" van Augustus 1920 viel ze
als offer aan de Arnhemsche motie en is nooit meer nadien tot
nieuw leven gekomen.
De commissie vraagt een objectief verslag. Maar uit den aard
der zaak zullen het in hoofdzaak toch we! persoonlijke herinneringen
worden. Notulen of aanteekeningen staan niet tot mijn beschikking.
Ook die zijn bij het overlijden van de afdeeling denkelijk mede
begraven. Maar het zal denkelijk wel niet noodig zijn. In mijn
herinnering leeft nog genoeg om een artikeltje daarover te schrijven.
De afdeeling werd, naar ik meen, den 5den Mei 1919 opgericht.
Vader en moeder was afdeeling Wormerveer. Daar hadden Truus,
Dirk en Gerrit hun „opleiding" genoten. Afdeeling Wormerveer
heeft, dit zij tot haar eer gezegd, altoos veel voor onze afdeeling
beteekend. Ik geloof niet, dat er meerdere afdeelingen in den
Bond waren, waartusschen de band zoo sterk was als tusschen
Wormerveer en Uitgeest. Hoewel trouwens de heele Zaanstreek
„een fijne put" was. Het was wel eigenaardig, maar niet dikwijls
schreef onze afdeeling zelf op Zondag een wandeltocht uit. Bijna
altijd trokken we naar de Zaanstreek of naar Kennemerland.
Onze afdeeling vormde als het ware de schakel tusschen deze
twee Noord-Hollandsche gewesten. En ik herinner me nog wel,
dat het een punt van zeer ernstige en weloverwogen discussies
is geweest, of we ons zouden aansluiten bij de „Z. C." of de
„D. C.", respectievelijk Zaansche Commissie en Districts-Commissie
(Kennemerland).
Tenslotte belandden we toch in de „D. C." Ik meen, omdat de
„Z. C." ons niet hebben wou, we lagen te ver uit de buurt. En
of Wormerveer ons toen ook verloochend heeft, weet ik niet meer.
Onze afdeeling groeide slechts langzaam. Ook wij hadden met
veel moeilijkheden te kampen. Een van de ergste was wel het
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sterke vooroordeel van „men". Nietwaar, we waren nog kinderen,
en die moesten nog niet zelfstandig „vereenigingetje spelen",
zooals dat dan smalenderweg genoemd werd. Ook de vrije
omgang tusschen meisjes en jongens was velen een doorn in het
oog ; en gruwelijk zijn de lasterpraatjes geweest, die rondgingen.
We trokken ons van dit alles echter weinig aan en deden ons
best, zoo we openlijk werden aangevallen, ons te verdedigen,
maar verder geloof ik niet, dat een van ons zich in werkelijkheid
er veel van aantrok.
We waren jong en stonden sterk in .de overtuiging, dat alles
leugen was, dit wisten we immers voor ons zelf. En deze twee
dingen: jong zijn en overtuigd wezen van zijn goed recht, doet
je desnoods de meening van een millioen menschen trotseeren.
Dat echter de omvang van de afdeeling niet groot werd onder
deze omstandigheden, is duidelijk. Ik geloof niet, dat we ooit
meer dan 11 leden gehad hebben. Maar dit was voor ons werken
van geen invloed. Er was enthousiasme en werklust, sterk gemaakt door de kameraadschap onderling. We wilden de jeugd
veroveren en iedere „eendagsvlieg", die in onze rijen verzeilde,
werd met vreugde begroet en op alle mogelijke, en mogelijk ook
wel onmogelijke wijze, werd getracht deze te behouden.
De huishoudelijke vergaderingen waren ernstige bijeenkomsten en
meestal werden de hoofden gewichtig bijeengestoken en alle
kansen gewikt en gewogen en de taktiek besproken, alsof we
voor de menschheid Leven en dood hadden te beslissen ! Nu zooveel ouder geworden, hoewel het eigenlijk nog zoo kort geleden
is, maar sommige omstandigheden maken een mensch in een
luttel tijdsverloop, soms jaren ouder, nu komen al die dingen je
een beetje komiek voor. Maar toen niet ! Toen was er feitelijk
maar een ding, waar je over dacht : de J.G.O.B. !
Natuurlijk kwam dit voor een groot deel door de onderlinge
kameraadschap voor elkaar ; het meeleven en elkaar trachten te
helpen in verdrietelijkheden en tegenslag ; dit is ook trouwens de
mooiste en beste herinnering, die ik van J.G.O.B. heb, boven de
andere herinneringen.
Zoo groeide en verviel onze afdeeling. Toen het eenjarig bestaan
gevierd werd, was feitelijk al de eenheid weg. Ook in onze afdeeling begonnen de principieele kwesties beroering te brengen
en zooveel te meer het Arnhemsche congres naderde, zooveel te
heftiger werden de discussies.
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Zoo kwam het congres, dat de beslissing bracht. Ik behoef daar
natuurlijk niet nader over uit te weiden. Onze afdeeling behoorde
tot de tegenstemmers van de bewuste motie. Ik herinner me nog
levendig, dat Coen het congres afgeloopen was en we alien eenigszins onder den indruk de zaal verlieten, ik mijn insigne van mijn
jas trok en het wegborg. Nooit zou 't er meer opkomen. Ik was
J.G.O.B.-er af,
Toen we na de kampeerweek thuis kwamen, moest de beslissing
vallen. En ze vie! in dien zin, dat de meerderheid vOOr opheffing
was en voor omzetting in een „Vrijen Jeugdbond". Er zijn in dien

Afdeling Gorredijk, 27 Mei 1923.

tijd wel eens harde dingen gezegd en harde daden gedaan, maar
er is nooit een blijvende vijandschap uit overgebleven, daarvoor
hadden we te veel met elkaar omgegaan en te kameraadschappelijk.
Als ik er later met de jongens nog over had, hebben we er
hartelijk om gelachen, zoo warm als we er ons om gemaakt
hebben, wie de notulen moest hebben, de bibliotheek, enz. enz. !
Maar dit is de eenige wanklank geweest. En zooals ik zeg,
blijvende vijandschap is er niet uit gebleven. We hebben later
elkaar weer even „stevige pootjes" gegeven als voorheen. En
hoewel de afdeeling dan al niet Lang bestaan mag hebben, 't is
voor ons toch een tijd geweest, dien we ons ons heele leven zullen
herinneren.
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Het is met ons gegaan als met zoovelen in den Bond, die
wêrkelijk met den Bond geleefd hebben, niet aan den buitenkant
zijn blijven staan, maar er ten voile in gezeten hebben, dat de
Bond van invloed geweest is op het verder verloop van hun leven.
En al gaan velen van ons niet meer accoord met J.G.O.B. van
nu, omdat ze denken, dat er jets anders, jets meer noodig is, toch
zal dit alles niet verhinderen, dat ze den Bond met warmte gedenken. En velen van ons, die ondervonden hebben wat kameraadschap was, zullen hun J.G.O.B.-er-zijn nooit vergeten.
Ook ik ga niet meer homogeen met doel en strekking van J.G.O.B.,
maar dit verhindert toch niet, dat ik hoop, dat voor de lui, die
nu lid zijn, de Bond evenveel moge beteekenen, als zij voor ons
is geweest!
P. BLOKKER.

UITGEEST, 28-11-'22.
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J. G. O. B.
MAKKERS ! Als ik dit boor zeggen, dan denk ik aan blijde, jonge
gezichten, met een glans van jong, heilig idealisme in de oogen.
Ik denk dan aan de vele mooie vergaderingen en velddagen in
den J.G.O.B. meegemaakt, ook aan veel teleurstellingen, doch die
waren er om je innerlijk beter en rijker te maken. Zij waren er
ook om je de overtuiging te geven, hoe erg het nog noodig was
te werken voor onze mooie J.G.O.B.-idealen.
Vrienden, reeds eenige jaren geleden heb ik den Bond wegens
het bereiken van de leeftijdsgrens verlaten. Afscheid heb ik niet
genomen, omdat ik dat niet kon. Nu, bij het 10-jarig bestaan van
den Bond, voel ik mij gedrongen lets in het gedenkboek te schrijven
om uiting te geven aan een groot gevoel van dankbaarheid, dat
me als het ware overweldigt.
En als ik me neerzet tot schrijven, dan weet ik niet, welke van
mijn vele mooie herinneringen ik nu neer moet schrijven. Ze zijn
toch alle even mooi !
Vrienden, de J.G.O.B. heeft mij rijk gemaakt aan vele mooie
herinneringen, die alleen reeds voldoende zouden zijn om een
geheel menschenleven te vullen. Hij heeft mij oprechte, ware
vriendschap gebracht. Hij heeft mij moed gegeven om vol vertrouwen het groote-menschenleven in te gaan.
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De tijd, in J.G.O.B. doorgebracht, is voor mij geweest een
stralende Zomerdag.
Vrienden, mijn wensch bij dit jubileum is, dat J.G.O.B. nog lang
zal blijven voortgaan zijn taak te vervullen, d.w.z. vele jonge
menschen te maken tot sterke, krachtige, eerlijk-willende menschen,
die in staat zijn mede te werken tot den opbouw van een
waarachtig goede maatschappij, waar broederschap bloeien zal.
Hoog de J.G.O.B. ! Hoog de zelfstandige jeugdorganisatie !
ANNIE SMIT.
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WAT J.G.O.B. VOOR ME GEWEEST IS?
IK wil jullie iets vertellen van onze eerste kinderjaren. Want de
geschiedenis van een Bond als de onze is voor ieder onzer belangwekkend. Eerlijk gezegd dan waren er, toen we Kerstmis 1912
besloten tot vereeniging van de vier bestaande afdeelingen Den
Haag, Amsterdam, Haarlem en Hoorn nog maar weinigen onder
ons, die beseften, dat het er om ging, een groote, landelijke
organisatie te stichten. Maar ons enthousiasme was groot, ons
eerste H.B. erg actief, en reeds met bet eerste congres te Utrecht
waren we met een 10-tal afdeelingen en eenige honderden leden !
Maar ook met een dito schuld, zoodat de insignes voorloopig nog
niet konden worden uitgevoerd en de krant eenigen tijd niet
uitgegeven. Het congres was echter prachtig. Westmijse sprak ons
reeds hartelijk toe, hoewel vele andere ouderen ons optreden lang
niet steunden. De pic-nic, den tweeden dag, prachtig georganiseerd door Marie v. d. Es, toen H.B.-lid, vergeten we niet. En
met „nieuwen moed en frisschen geese' bezield, gingen we naar
huis om te zorgen, het volgend jaar met minstens duizend leden
voor den dag te komen !
We werkten hard. Iedere afdeeling trok er op uit nieuwe afdeelingen
op te richten. Jan Mourits schreef de krant, Gerrit als secretaris
van het H.B. deed, wat hij kon. De zaak marcheerde. En het
beloofde goed te worden het volgend congres in Den Haag,
vastgesteld op 1 en 2 Aug. 1914. Die datum zegt jullie genoeg.
Zaterdag 31 Juli zouden Henk Offringa en ik van Hoorn vertrekken. De mobilisatie was echter in vollen gang. Slechts aarze
lend kregen we toestemming van onze ouders om te trachten Den
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Haag te bereiken. Drie uur wachtten we op het perron te Hoorn,
voor we plaats konden krijgen in een trein. 's Avonds 9 uur
waren we pas in Amsterdam en het gelukte ons nog net 's nachts
12 uur met een trein soldaten in Den Haag aan te komen.
Geen van beiden waren we er ooit geweest. Maar we vertrouwden
op de afdeeling Den Haag, en hadden niet misgerekend. Op ons
bekend gefluit vonden we een J.G.O.B.-er, die ons naar de school
bracht, waar we zouden slapen. Het was 's nachts 1 uur en van
slapen kwam weinig.
Den volgenden ochtend begon het congres. We waren er en het
moest gehouden worden. Maar onze gezichten stonden ernstig en
we keken als oude mannen en vrouwen. Elk persbureau, elke
boekwinkel, bank of drukkerij in Den Haag stond vol met aanplakbiljetten, bulletins met laatste nieuws en alles even verschrikkelijk.
Onze mooie versierde zaal kon ons niet opvroolijken. Geen lach
werd gehoord op de anders zoo jolige dagen van een congres en
met strakke gezichten zat het H.B. op het podium. Het was zelfs
onze oude, bekende Prof. v. Rees, die ons van den beginne of zeer
goed gezind was en zelf voor dit congres was overgekomen, die
verklaarde nog nooit een congres onder zulke ernstige omstandigheden te hebben meegemaakt. In alle kalmte, maar met den
meesten spoed werd de agenda nog 's morgens afgehandeld. Van
een tweeden dag, zooals natuurlijk bepaald was, kon Been sprake
zijn. Zoo mogelijk moesten we dien dag allen nog zien thuis te
komen, want de tijdingen werden steeds slechter. Eerst de oorlogsverklaring van Duitschland aan Rusland, toen aan Frankrijk, toen
Belgie. De groote oorlog was een feit geworden en of ons land
er buiten zou blijven? Wij hoopten het alien, doch vreesden het
ergste. Velen onzer waren er zeer spoedig aan toe opgeroepen
te worden ! Van het H.B. werd een voorstel gedaan : mocht
Nederland aan den grooten krijg deel moeten nemen, ons alien
tegelijk aan te geven bij het Roode Kruis. Dit sympathieke voorstel
ontroerde ons. En jongens en meisjes, met heiligen ernst in het hart
en groot vertrouwen op elkaar, wij deden alien mee ! — Gelukkig
is het niet zoover gekomen. Een Roode-Kruis-Brigade is in ons
land niet noodig geweest. Maar dien grooten dag van onzen
J.G.O.B., dat prachtige vertrouwen op elkaar en dien ernstigen
wil tot het goede bij al die jonge menschen — die vergeten
we nooit. Het is dat idealisms, dat vertrouwen, die jeugdige
maar ernstige wil, die ook in later dagen altijd den J.G.O.B.
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gesteund en gestaald heeft in den grooten strijd in de wereld.
Dat was bet, wat ik ook in later jaren altijd in den J.G.O.B. gezien
heb : goede idealistische jongeren, waarop je kunt vertrouwen. En
ik hoop, neen ik weet, dat ik me ook wat dat betreft daarin in
jullie niet vergis. Geen macht zal dan in staat wezen, onzen Bond
te bedreigen : samen zullen we dan, hoop ik, na eenige jaren een
nieuw jubileum herdenken, waarin jullie als ik met vertrouwen
het werk aan de jongeren na ons zult overlaten.
Ik wil niet eindigen voor jullie nog te wijzen op een ernstige,
droeve taak. Ook wij, hoe jong nog, hebben reeds onze dooden
te betreuren. En het is wel in de eerste plaats onzen eersten
voorzitter van den Bond, Kees van Ree, dien ik hier wil gedenken.
Vol idealisme, heftig strijdend, maar eerlijk en oprecht, met vuur
onzen jongen Bond verdedigend tegen alle aanvallen van K.G.O.B.
e. a., zijn wij hem wel zeer grooten dank verschuldigd. En zeker
zou hij, met zijn onmiskenbaar talent tot spreken, met zijn zuiver
gevoel nog tot grooteren strijd tegen al wat leelijk en onrecht
in deze wereld is, geroepen zijn, als niet de dood hem zoo vroeg
aan vrouw, ouders en familie onttrokken had. Het moge hun
een troost zijn, dat nog vele jongeren hem met sympathie gedenken.
Laat het ons een aansporing zijn, onze jeugd reeds te vullen met
idealen, ons reeds vroeg te geven aan dien schoonen strijd tegen
den alcohol en zoovele ellenden, opdat, mocht ook ons einde
komen, wij nooit met ledige handen derwaarts gaan.
J. GORTER.

NOORD-SCHARWOUDE.
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UIT HET WOONWAGENKAMP
„DE STOMPERT".
VRIENDEN ! Ook ik zou natuurlijk een stuk schrijven als oud(?)J.G.O.B.-er voor ons — o nee, voor jullie Gedenkboek vanwege
het 10-jarig bestaan van den Bond. Nou lui, dat valt niet mee.
Want, waar moet ik over schrijven. Ik heb zoo heel, heel veel
moois in den J.G.O.B. meegemaakt, dat ik onmogelijk over een
en het zelfde ding kan schrijven. Dus maar raak pennen en zien,
welke vruchten mijn pen te voorschijn brengt !
In mijn afscheid hebben jullie al zoo ongeveer van alles kunnen
lezen, wat ik alzoo meegemaakt had.
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Onze tippeltochtjes, met Kees de Tippelaar vooraan met zijn
Lange beenen, die den bedenkelijken vorm van een x hadden.
Die liep met een staal-gezicht 10 kilometer per uur en wij, armen,
moesten mee, want Kees wist den weg (altijd naar het politiebureau) om te maffen. Nietwaar, Zutphenaren ?
Of met ons edel viertal, Kees, Wim, (of Kuus) Jan en ik, van
Arnhem naar Apeldoorn hard loopen en wie er het eerst was,
onder een regenbui voor den heelen dag. Toen waren er nog
geen kapitalisten in den Bond met fietsen, uitgezonderd de familie
Savelkoel. Moet je nu kijken, met de auto komen ze op landdagen ! Volgend jaar per vliegmachine ! Of niet natuurlijk ?
Dan onze heerlijke congressen, nietwaar of de pinkstervieringen.
En de reuze-fijne landdagen. 0 jongens, het was zoo mooi —
zoo reuze mooi 1
Dan zag je oude bekenden en steeds weer nieuwe. En vooral op
de verschillende congressen zie je wat de Bond voor de J.G.O.B.-ers
voor de jeugd in 't algemeen is en kan zijn. Maar lui, dan
moeten jullie gaan werken, hard werken. Draag naar buiten wat
je in den Bond krijgt, naar de jonge menschen, die buiten onze
rijen staan, die niet kennen onze fijne wandeltochten, landdagen,
congressen enz. Geeft hen wat mee van jullie enthousiasme en
idealisme. Sleept hen mee door jullie geestdrift I We hebben gezien,
na het Arnhemsche congres, dat er nog vuur is voor onzen mooien
J.G.O.B. Want nietwaar lui, we zijn toch weer grooter en sterker
geworden I Wat hebben we niet gewerkt voor onzen fijnen Bond
om hem schuldvrij te maken, om hem sterker te maken. Het
Amersfoortsche congres getuigde nog zoo mooi van het vuur voor
den Bond, de reuze opkomst van de lui trots de heerschende
ellende. En dan onze picnic, nietwaar, waarbij het afscheid nemen
zoo geestdriftig geroepen werd : „tot het jubileum-congres-.
Vrienden, werkt verder en harder. Maakt den Bond grooter en
sterker. Tinus is al te oud om nog lid te zijn, maar hij beschouwt
zichzelf als buitengewoon lid en zal voor zijn fijnen en mooien
J.G.O.B. blijven werken !
jongens, laat het niet bij die tien jaar blijven. Werkt, vecht voor
den Bond.
Voort, voort dan kameraden !
Omhoog uw wapperende vaan !
Omhoog uw hart, uw drang tot daden !
Breekt Baan !
TINUS.
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HERINNERINGEN VAN EEN OUD-STRIJDER.
VEEL genoegen doet het me, dat de bond zijn tienjarig bestaan

kan vieren, want veel moeite hebben we gehad, vooral in de
eerste jaren, om de zaak staande te houden !
Denk maar eens aan de tegenwerking van de ouderen, aan den
oorlog en aan de velen onder ons, die moedeloos werden en ons
verlieten. Dikwijls denk ik in mijn eenzaamheid nog aan alles, wat
ik in J.G.O.B. beleefd heb.
Dan komen weer voor mijn geest de vergaderingen, waarop we
heel gewichtig de afdeelingszaken bespraken of elkaar aanvlogen
(met woorden natuurlijk), de cursussen, die we over alle mogelijke
onderwerpen hielden en waarbij er dikwijls heel mooie waren,
de wandeltochten, wanneer we in de vrije natuur liepen te boomen
over alles, waartoe we in onzen overmoed wel dachten in staat
te zijn en onze colportage-tochten.
Dan onze propaganda-avonden, waarvoor we maanden lang in
touw waren, en niet te vergeten het hoogtepunt van ons bonds.
Leven; het congres.
Hoe we daar al maanden tevoren naar verlangden !
Meermalen trokken we ook naar andere afdeelingen en zetten
daar den boel op stelten, terwij1 we ook geregeld vereerd werden
door het bezoek van een of meer hoofdbestuursleden, die ons
eens kwamen opporren.
Aangezien het op den voorgrond treden niet in mijn aard ligt,
heb ik me er hoofdzakelijk toe bepaald, mijn tijd en krachten te
geven aan het zoogenaamde „kleine" werk, het afdeelingswerk.
Ik heb me voor J.G.O.B. veel offers getroost, doch ik deed het
gaarne, temeer toen bleek hoeveel door gestaag werken bereikt
kon worden, hoe een schitterende geest langen tijd in de
afdeeling heerschte.
Maar ook waren er tijden van tegenspoed, toen veel volharding
noodig was om met een paar getrouwen de afdeeling op de been
te houden. Hoe gelukkig waren we, als we ons met veel moeite
door het slechte tijdperk heengewerkt hadden !
Niet alleen dat J.G.O.B. veel vroeg, hij heeft me ook veel gegeven.
Hoeveel heb ik in den bond molten beleven, dat mijn J.G.O.B.r
tijd gemaakt heeft tot het mooiste tijdperk van mijn leven en ik
twijfel er soms wel aan, of er ooit weer een tijd zal komen, die
daarmee vergeleken kan worden.
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Bij mij zal steeds in dankbare herinnering blijven de ondervonden
vriendschap, de vreugde, die mijn deel mocht zijn en de oogenblikken van diepe ontroering (ik denk b.v. aan het Kongres
in Utrecht Aug. 1915) op de avonden, wanneer Westmijse ons
toesprak of voor ons declameerde en als Is Eij1 voor ons speelde,
enz., enz.
Ook ben ik aan den Bond verschuldigd mijn inzicht in andere
vraagstukken ; het vegetariér-worden ; mijn toetreding tot de
moderne arbeidersbewegingen, tevens een verbetering in persoonlijk levth.
Een machtige invloed ten goede toch oefent de Bond uit op hen,
die ernstig trachten een goed J.G.O.B.-er te zijn.
1k hoop van harte, dat J.G.O.B. gelegenheid zal hebben nog vele
jaren voort te gaan met werken aan de opvoeding van vele
jongeren tot menschen met gemeenschapsgevoel, menschen dus,
niet behept met de algemeene kwaal „zelfzucht", doch bezield met
de idee, dat slechts het gelukkig maken van anderen de beste
taak is, die men zich kan stellen.
Ten slotte zij het me vergund nog lets te zeggen tot mijn medeuitgetredenen om der ouderdomswille.
Slechts zeer weinigen van jullie hebben na je uittreden plaats
genomen in de geheel-onthouders-beweging der ouderen. Jullie
zult me toch toe moeten geven, dat dit niet in den haak is. Jullie
zijn toch zeker niet van meening, dat alleen J.G.O.B. in staat is
het drankkwaad te bekampen ?
De J.G.O.B.-ers zijn mijns inziens zedelijk verplicht na hun uittreden lid te worden van een der geheelonthouders-vereenigingen
der ouderen. De idee der geheelonthouding is bij jullie toch niet
verdwenen ?
Welnu het ideaal „een drankvrij Nederland" kan alleen bereikt
worden door „eendrachtig" optreden.
Herstellen jullie dus het verzuim en wordt lid van de vereeniging
der ouderen, waarop je keus valt.
SCHIEDAM, 12 Nov. 1922.
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Werk om die kleine vonk van hemelsch vuur, geweten genaamd,
levendig te houden in uw borst.
ELLEN KEY.
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MIJN J.G.O.B.-TIJD.
HET is nu ruim 4 jaar geleden, dat ik de J.G.O.B. als lid verliet.
De vraagstukken, die de Bond daarna tot oplossing met zichzelf
had te brengen, heb ik slechts van verre gevolgd, en zal en kan
daarover dus niets zeggen.
Daar ik altijd een volbloed Rotterdams J.G.O.B.-er ben geweest,
in Rotterdam het meeste heb meegemaakt, heb ik natuurlijk ook
heel veel mooie en prettige gedachten aan deze afdeling te danken.
En met Rotterdam moet elk J.G.O.B.-er uit mijn tijd natuurlijk
als „Rotterdamse tippelaar" direkt denken aan de afdelingen
Den Haag, Delft, Schiedam, Vlaardingen, Gouda en Dordt, waar
we ons als tuis voelden. Elke Zondag hadden of waren wij gasten
van de een of andere afdeling.
De mooiste tijden van mijn J.G.O.B.-er zijn, vind ik toch wel de
kongressen : Den Haag 1914, Haarlem 1915 en Utrecht 1916.
Toen in het bewuste oorlogsjaar 1914 ons kongres toch gehouden
werd, gehouden moest worden, toen die angstige, spannende
druk als op de mensen scheen geworpen te zijn door de oorlog
buiten, en de mobilisatie binnen Nederland, toen wij daar op dat
kongres het een en ander bespraken, toen voelden wij pas ons
een zijn met alien, toen voelden velen van ons in zich ontwaken
een bewust verzet tegen oorlog en militairisme. Dit kongres
stond dan ook in de geest van „weg met de oorlog". Vrienden
het was een fijn kongres.
Daarna kregen we Haarlem. Dat was pas een heerlijk werkkongres, wat een geestdrift heerste daar. 1k herinner mij nog,
hoe Prof. van Rees, nadat hij ons eerst een tijd lang bezig had
gezien tot ons sprak : „Vrienden, ik heb jullie nou zoo hard zien
werken, nu zou ik jullie nog wel eens willen horen zingen ook !"
Natuurlik werd de Bondsmars ingezet, en het was of het gebouw
in zou storten, zoo vol vuur werd dat gezongen. Podstauzend wat
zongen we. Daarna gingen we weer aan ons werk.
De Bond kreeg op dit kongres een nieuw pak. Het oude was
te klein geworden, en versleten.
En toen ons kongres in Utrecht. Wie herinnert zich niet het
donderend hoera, dat opging, toen na heel veel gepraat en na
het doen van konsessies wederzijds, de N.J.G.O.B. eindelik zich
definitief bij ons aansloot.
Vrienden, dat waren mooie tijden. Maar onze kongressen waren
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niet alleen fijn, hoewel zij wel tot de hoogtepunten behoorden !
Onze G.C.-dagen in Delft, in Den Haag, in Rotterdam, onze
kursussen, onze wandeltochten, onze propaganda- en kunstavenden,
de laatste vooral in de tijd van Jo Kroon, waren dat niet alle
tijden van blijdschap, van ontspanning en opwinding. Onze
kolportagetochten, hoe moeilik en lastig dikwels, waren die
dikwels niet fijn juist door het kleiner of grocer sukses ?
De J.G.O.B.-bijeenkomsten waren dikwels de lichtende mijlpalen
voor onze zoekende, naar vriendschap hunkerende zielen.
Aan de J.G.O.B. heb ik en velen met mij dan ook te danken
dat wij nu gelukkig kunnen terug zien, soms met een weemoedig
gevoel in ons hart, op de vele lichte, zonnige plekken in ons
jonge Jeugdleven.
Aan de J.G.O.B. heb ik mijn revolutionair voelen en denken te
danken, en dat is voor mij een zeer belangrijk iets.
JAN G. KRUG.

ROTTERDAM, 8 November 1922.
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UIT TWENTE.
EEN HERINNERING.
VIJF jaar geleden verscheen het eerste gedenkboek van J.G.O.B.
En daarin klonken stemmen van J.G.O.B.-ers uit alle deelen van
het land. Maar niet uit Twente, uit het achterland. Toch was
J.G.O.B. ook daar vertegenwoordigd en hij is het nog. Maar ze
waren nog jong in die dagen, de J.G.O.B.-ers daar.
Nu viert J.G.O.B. zijn 10-jarig feest. En weer verschijnt er een
gedenkboek. En daarin mag een woord uit Twente toch niet
ontbreken. Want, al hebben die lui uit het Oosten zich in J.G.O.B.
niet bijzonder op den voorgrond gedrongen, al heeft men in andere
gewesten niet veel van ze gehoord, ze zijn er geweest, hoor, en
ze hebben gewerkt en J.G.O.B. is hun veel geweest.
En ik weet, wanneer de lui van toen dit zullen lezen, dan zullen
ze zeggen : „Ja jongen, dat was fijn, dat was een mooie tijd r
En als ik dit stukje ga schrijven en voor mij liggen allemaal
herinneringen uit die dagen : het convocatie-biljet voor onze oprichtingsvergadering, waar Henk de Weerdt sprak, Jeugdbloeits,
waar we mee colporteerden, „Jonge Strijds", kieken, enz., en ik
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kijk dit alles nog eens door, dan stijgt blijde herinnering in mij
op en ik denk aan dagen van levensblijheid en enthousiasme en
echte vriendschap.
En ik denk me al die lui van de oude garde, Cor en Mina en
Riek en al de anderen, en nog dikwijls liggend in de hei, praten
we over al die prettige en leuke dingen en halen herinneringen
van toen weder op.
Zeg, weet je nog van toen ? En van dat congres, en van dien
wandeltocht? Van die picnic in Goor, toen we zoo'n reuzeneind
gingen loopen en van moeheid bijna niet verder konden ? Hoe
't eerst regende, maar later een fijne dag werd ? Hoe we, na
als dwazen te hebben geloopen om den trein te halen, dezen net
voor onzen neus zagen vertrekken ?
En dan die eerste Gewest-vergadering, die wij, Oosterlingen,
bijwoonden in Zutfen. Hoe heel anders kwamen we terug ! Wat
een feest was het ! Wat een blijde gezichten. Weet je nog, die
lui uit Arnhem, die ijskoud een ketel met kool en aardappelen
hadden meegesjouwd ! Dat was in de dagen van rantsoeneering.
Hoe we 's morgens hongerig door de stad slenterden en blij
waren in een winkeltje een stukje kaas te kunnen bemachtigen?
En dan die tweede dag van de picnic. Nog zie ik dat heele
stel daar liggen in de zon. En zelfs die voorzitter van ons, dat
degelijke en ernstige jongmensch, hoe uitgelaten was-ie, he?
Doch waar is het einde, als ik al die prettige herinneringen op
zou halen !
Maar we hebben ook gewerkt, he ; en daarin vreugd en voldoening gevonden. Colportage.tochten in sneeuw en wind en in
de brandende zon. Weet jullie nog dien dag, dat we gingen
colporteeren in H. ? Drie uur loopen en drie uur terug. Hoe
moe we waren, het was toch fijn, he?
En in de Blauwe Week. Hoe werd er gesjouwd en gedraafd,
want we wilden bovenaan staan en het meest verkoopen.
ja, die dagen waren fijn, die tijd was eenig mooi.
Nu zijn we ouder. De meesten van het clubje van toen zijn nu
de jeugdbeweging uit. Wij zijn ouder, bezadigder. Maar die dagen
zullen we niet licht vergeten. En we zouden willen, dat alle
jongeren dat mooie mochten genieten, dat J.G.O.B. ons gaf.
J.G.O.B.-ers ! Dat is jullie taak !
OLID-J.G.O.B.-ER.
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Troch soele maitiidsskoften
Streamt swiete geur,
Lans lette jouneloften
Rint sefte kleur.
Biwoelle yn wite dize
Leit hits en hear,
En fine dreamen tize
Der stil oer gear . . . .
Nou woe I mar al der hinne,
De wren roun,
Sa siintsjes, siintsjes rinne
Yn stille joun.
1
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De drang om het leed van anderen te verdrijven is even wezenlijk
in ons, als die om eigen blijdschap te bewaren.
G. ELIOT.
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MET DE TENT OP STAP.
„Schooier waar ga jij naar toe?
Waar de wind me drijft ......

TIK . . . . tik . . . . tik . . . . eindeloos ruischt de regen neer vanuit
den donkeren hemel, rusteloos, met monotoon geluid kletteren de
druppels op het strak gespannen zeil. Wij zijn op onzen eersten
kampeertocht en hetzij door ongewoonte, hetzij door welke andere
oorzaak dan ook, ik kan den slaap maar niet vatten. Traag rijgen
zich de uren aaneen, met verlangen zie ik uit naar de eerste teekenen
van het aanbreken van den morgen. Doch elke vertwijfelde blik
door de tentopening toont me al maar weer nieuwe, nog donkerder
buien, die dreigend op komen zetten van over de Hunnenschans.
En het water, dat overal door het gebrekkige dak lekt en onder
het grondzeil bobbelt gunt me geen oogenblik rust. Steeds ben ik
met de zaklamp in de weer de bagage en het veege lijf tegen
dien indringer te verdedigen.
En ik benijd mijn makker, die voor enkele oogenblikken althans
vergetelheid in den slaap heeft gevonden. Morgen direct naar
huffs Zelfs de lekkere geur van de chocola, die eenige uren later
op de gezellig zoemende primus staat te dampen, kan dat besluit
niet aan het wankelen brengen.
Dat is eens, maar nooit weer!
We liggen op den Sint Pieter.
Ver weg in de laagte schemeren door de nevelen, die opstijgen uit
de vlakte, de lichtjes van Maastricht.
We hebben een zwaren dag gehad, doch voor het slapen gaan
genieten we, uitgestrekt op onze dekens voor de tent nog een
pons van den wonderschoonen zomernacht.
Het bleeke maanlicht weeft met de witte nevelen zilveren sluiers
over de landen, die nader en nader kruipen over de vlakte en
den horizon vernauwen tot een engen cirkel.
En ergens in de onzichtbare wereld buiten dien kring bast een
hond, verder roerlooze, sereene stilte . . . .
En wit, bizar wit in het maanlicht staat daar onze poovere tent,
een lap zeildoek slechts, toch ons tehuis. Zoo liggen we daar, tot
de diepe bromstemmen van de bronzen klokketonen, die daar vanuit
de diepte tot ons komen, ons melden, dat het tijd is ter ruste te gaan.
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Zacht kreunt de nachtwind in de toppen der sparren, hoog
boven ons.
Fantastische, grillig-beweeglijke lichtplassen toovert de maan op
den bemosten grond. Wederom liggen we voor de tent to
genieten. 't Is heden voor het laatst. Morgen trekken we weer
naar huis, morgen behoort onze zwerftocht weer tot het verleden.
Ik speel wat mondorgel, mijn makker rookt zijn pijpje. Zacht zie
ik het bij elken trek opglooren uit het halve duister.
Met weemoed in het hart kruipen we ten laatste onder het zeil.

Afdeling Langendijk op de fiets naar Schoorl !
(Zo is 't opgegeven.
Wat hebben jullie die stalen rossen dan netjes weggemoffeld ! Henk W.)

Morgen zijn we Been zwervers langs de groote wegen meer,
morgen is 't uit met het zorgelooze leventje.
Zacht lispt de wind in de toppen der boomen en fluistert „Goenacht!”
's Morgens half vier.
Met dof gedreun dondert de branding van de Noordzee op het
zandig strand. We zijn net aangekomen en hebben juist de tent
opgezet. Mijn tochtgenoot gaat direct maffen, ik wil eerst het
water even probeeren.
Daar ligt ze, de machtige, oneindige zee, somber en dreigend in
de vale mogenschemering, grootsch en indrukwekkend als immer.
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Ver vanuit open zee komen ze opzetten de geweldig breede rollers,
die als donkere strepen over het loodgrijze water landwaarts kruipen,
rij na rij. En hooger en hooger stuwen de aanstormende wallen
van water zich op, tot ze ten laatste omkrullen hun schuimbedekte
koppen en zichzelf in machtelooze woede to pletter loopen op het
vaste strand.
Hoog vliegt het zilte schuim op, woest bruit de stem van de
toornende zee.
Weer vernietigen de golven zichzelven, nieuwe rukken aan en
zetten den eeuwenouden strijd voort, een kamp, grootsch als die
der titanen, den hemel bestormend. En ver naar het Zuiden staat
het draailicht, de trouwe wachter van den nacht.
Als 3 reuzenarmen zwaaien zijn lichtbundels maar om en om en
boren door de grauwe dampen, die laag hangen over de wijde
waterplas.
Daar komt er een aanzwenken, bestrijkt even het strand in zijn
voile lengte, nu ben ik een oogenblik verblind door den fellen
lichtflits, daar zwiert hij reeds weg over het dorpje, belicht even
een moment fantastisch den toren, schiet dan weer verder den
nacht in, al maar om en om, rusteloos en onvermoeid.
In de tent mijn kleeren uitgetrokken, dan naar buiten.
1k ril in den kouden morgenwind, die suist door mijn haren en
die de lillende schuimhoopen doet trillen op de waterlijn.
Ook het bad valt lang niet mee. Daarom maak ik maar weer
vlug, dat ik in ons hotel kom. Half afdrogen, manchester pak
over bloote boddie, dan onder het wolletje.
De wind, die het zeil klapperend doet rukken aan de pinnen en
de golven met hun eeuwigen, machtigen zang zingen me in slaap.
Heerlijk, vrij kampleven !
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Van Zurich of zijn we den 80 K.M. langen weg komen trappen,
door breede dalen al maar verder het hart der met eeuwige
sneeuw gekroonde bergen in.
't Is de eerste maal, dat we ze zagen, die reuzen van de Alpen.
De grootsche, woeste schoonheid van het landschap, de nooit
gekende indrukken overweldigden ons. Zoo heerlijk, van zoo
trotsche, gewelddadige schoonheid hadden wij 't ons niet kunnen
voorstellen.
Zwijgend reden we zoo naast elkaar voort in dien laten achtermiddag. Telkenmale zagen we weer jets nieuws. Nu eens was het
251

een eenzame Sennhiitte, heel kleintjes, op duizelingwekkende hoogte,
aan den rand van een groene Alpenweide, dan weer het gezicht
in een nauw, somber dwarsdal, dat nieuwe perspectieven opende
op stoute gletschers of wazig blauwe toppen, die zich verloren in
het reine, stralende azuur van de hooge luchten.
En na 't ondergaan der zon hadden we het gezien, dat wondere,
teere „Alpengliihen”, als de eeuwige sneeuw ligt in een schemer
van purper en violet.
Zoo waren we maar door blijven trappen, niet achtend op den tijd.
Tot de snel invallende duisternis ons verraste en we na een laatste,
vermoeiende klimpartij, in het donker de „Cosmopolier moesten
opslaan hoog aan den zig-zag-weg, honderden meters boven het dal.
Licht maken durfden we niet, want de tent stond naar gissing op
een weide, en het gras vertrappen is een van de grootste zonden,
die men in Zwitserland bedrijven kan.
Zoo ploeterden we voort op de tast, tot het zaakje zoo goed
en zoo kwaad als het ging overeind stond.
Inmiddels begon het te motregenen en te weerlichten, en uitglijdend
en glibberend in het natte gras, op het veld, dat ongeveer een
hoek van 30 graden met den horizon maakte, legden we de laatste
hand aan ons nachtlogies.
Toen aten we een stuk droog brood met water uit de veldflesschen
en rustten uit. Heel diep beneden ons in het dal pinkelden de lichtjes
van Nollis, daarachter rees donker en hoog een geweldige berg
op, bij elke flikkering van het weerlicht met zijn met sparren
begroeiden kam als een scherp inktzwart silhouet uitkomend tegen
den hel-violetten nachthemel.
Soms raasde uit het duister een hel-verlicht electrisch treintje aan,
stopte even aan het stationnetje, joeg dan weer door en dook weg
in een tunnel, als een glimworpje, dat wegschiet onder een blad.
Ergens van de overzijde van het dal drong tot ons door het
bruisen van een woeste waterval. Eentonig, naargeestig geluid,
als je in een weinig opgewekte stemming verkeert.
Zoo keken we samen uit, tot de slaap ons overmande en we ons
in de dekens rolden. Edoch, tot slapen zou het ook dien nacht
niet komen.
We hadden n.l. de enormiteit uitgehaald de heele carbidvoorraad,
die aan het boveneind van de tent stond, om te schoppen.
Die carbid nu rolde naar beneden door de heele wigwam been,
vulde deze in samenwerking met het natte gras met heerlijke, ver252

kwikkende geuren en maakte door zijn korrelige substantie overal
het liggen ondraaglijk. Verder zakten we door de meer vermelde
eigenaardige ligging van den bodem om beurten naar beneden.
Sliep je voor de zooveelste maal binnen de tent in, dan werd je
vijf minuten later door de kou, onder de nu weer helder flonkerende sterretjes, wakker.
Zoo doorworstelden we den nacht, gestaag zakkend, je zelf weer
ophijschend, carbidruimend en foeterend, om van erger maar niet
te reppen.
Doch aan alles komt een eind, en toen we ons bij het opkomen
der zon, boven op de pas in de schuimende bergbeek waschten,
hadden we de herinnering aan het doorgestane leed al weer van
ons afgeschud en trokken we blij van zin, met de zon in het hart,
nieuwe avonturen tegen.
Dat is het, wat ze je leeren, de zwerftochten met de tent, te
handelen, als de nood dringt en daarna de sombere gedachten
aan de doorgemaakte moeilijkheden van je of te werpen, als de
herinnering aan een boozen droom en verlicht voort te gaan door
het mooie, rijke leven, nieuwe bezwaren, nieuwe moeilijkheden
tegemoet.
En wanneer je dan in je voelt iets van die drift tot „de groote trek",
pak dan op je rugzak, zet je op weg met een hart vol zorgen,
ik borg je, de frissche, krachtige wind, die suist over de velden
en door je haar, zal ze uit je weg waaien. Met een hongerige
maag, pijnlijke voeten, een kop verbrand en getaand door de
zon en het zweet, doch het leven eens zoo mooi vindend, zal je
terugkeeren om met nieuwe energie aan den slag te gaan.
Hij is het, de zwerver langs de groote wegen, de koning van de
Ultima Thule, de schooier met de tent, die ziet door de zon en
spreekt met de wind, hij is het, die een van de wegen gevonden
heeft, die leiden tot het eeuwige geluk.
NIJMEGEN, Nov. '22.
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De grootste ontdekking van den nieuwen tijd is de her-ontdekking
van het gewone leven.
DIRK COSTER.
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BLUE JEUGD.
DO

Drink dorstige jeugd
Van de stromen van vreugd,
Van de vlietende stromen,
Die je telkens voelt komen
Met je harten verheugd.

Groei, blij jong geslacht ;
Groei omhoog, groei in kracht !
Want de aard, zat van zoeken,
Werkt met weerzin, met vloeken ;
Maar de jeugd strijdt en lacht !
LUC.
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De mensch is op aarde terwille van zijn geluk, en het geluk
voor den mensch is de ontbloeiing zijner persoonlijkheid.
DIRK COSTER.
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AVOND.
TWIJFELACHTIG soms, soms aanzwellend, gedragen door de
nog frissche avondkoelte, klinken — niet te onderscheiden van
elkaar — de stadsgeruchten, waarb6ven nu en dan wagengeratel,
vroolijk klompgeklots of tramgetinkel, geluiden, in deze streek
bijna niet te ontvluchten.
Het vogelenvolk zwijgt, blijkbaar ook moe van zijn dagtaak :
eten zoeken en nesten bouwen.

De afdeling Dordrecht gekiekt op de wandeltocht
van Zondag 27 Mei 1923.

Slechts een eenzame zanger zingt een eenvoudige, doch schoone
melodie, weemoedig, en diep in ons zieleleven grijpend, ons
brengend in een stille peinsstemming.
De menschen, die langs ons wandelen — kalm, lusteloos haast —
en die in onze nabijheid zitten, schijnen ook onder den indruk
van het in verrukking brengend natuurtafreel : zonsondergang,
In het Oosten donkert het reeds. Daartegen steken de geel-oranje
belichte huizen en boomen poetisch af. Langs Noord en Zuid
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naar het Westen wordt de lucht meer zacht goud-rosachtig : een
zondoorschenen nevel . . . .
In het Westen doemen eenige wolkgedrochten, steeds hooger en
dichterbij, voorafgegaan door velden schapenwolkjes. Tusschen
en langs die wolken priemt de grooter en rosser wordende
zon Naar stralenbundels, als zoovele zoeklichten, die de steeds
verder kruipende kudde, boven ons, geel en lila kleuren. Die
donkere wolken vormen als het ware een lichtpoort ; daartusschen
is de verre hemel een vuurgloed, die de donkere gevaarten randen
geeft, blinkend als nieuw goud . . . .
Het geheel is een schitterende kleurenschakeering : de wolken
veranderen van grauw in diep, violet-blauw — op doorzichtige
plaatsen purper, ja karmijn. Tot ver boven onze hoofden lijkt de
hemel een vuurpoel, telkens verwisselend van tinten en vormen ;
een schouwspel dat men niet licht vergeet, en ieder moet daarvoor wel in bewondering staan. Wij keken dan ook zwijgend
toe, overweldigd door dat natuurwonder.
Steeds lager zinkt de groote, roode zon, gedeeltelijk achter een
wolk verborgen. Horizontaal gaan de stralen nu, en als we achter
ons kijken, is het, of we de wereld door rood glas zien.
Eindelijk is van de zon zelf niets meer to zien, dock het, op de
wolken een verrukkelijke kleurenpracht tooverende zonneschijnsel
herinnert ons, waar Apollo achter de kim is verdwenen.
In het Oosten tintelt reeds een ster, teeken, dat God Natuur ons
niet verlaat.
Om ons been is het nog stiller geworden, en, zachtruischend,
weemoedig ernstig als wij zelf zijn, klinkt ons lied, als een dankgebed tot de grootsche Natuur, onwezenlijk ver herechood . . . .
Bij zoo'n gezicht geniet men, zooals men niet dikwijls kan genieten. Ik geloof niet, dat iemand daarbij een slechte daad zou
kunnen doen ; het brengt ons dichter bij elkaar, doet ons begrijpen, dat we een — dat de menschen vrienden van elkaar
moeten zijn, en dat haat en nijd in den weg staan voor een
gelukkig leven.
Ik ben er van overtuigd, dat dergelijke oogenblikken, samen met
onze J.G.O,B.-vrienden genoten, nooit vergeten worden en altijd
de meest blijde herinneringen zullen blijven uit onzen fijnen
J.G.O.B.-tijd.
Do
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BOER JANSEN.
(HISTORISCH.)

Boer Jansen had een keuje,
Dat woog wel 'n 200 pond,
't Sprong rond in 'n groene weide
Van 4 hectare in 't rond.
Daarbij een honderd kippen,
Een koe, een kalf, een geit.
Boer Jansen van „de Tippe"
Kend' ieder wijd en zijd.
Maar midden in de dorpsstraat
Daar was café' „Van Leur",
Haast niemand, die er langs kwam,
Liep daar voorbij de deur.
Boer Jansen vond er altijd
De borreltjes zoo fijn,
Dronk vOOr en na den werktijd
Er vast een kwart dozijn.
Dan was-ie 's avonds vroolijk
En sloeg de boel thuis stuk,
Dacht nooit aan z'n beloften
Van huis'lik, stil geluk.
Eerst pakt' de man het glaasje,
Nu pakt het glas de man
En 't vroeger zoo vroolijk baasje
Was nu een slaaf ervan.
Boer Jansen bracht z'n keuje
't Eerst naar de markte toe.
Daarna ook al z'n kippen,
Z'n geit, het kalf, de koe.
Hij dronk er daarna altijd
Een stevig glaasje van.
Boer Jansen raakt' de kluts kwijt,
Was nu een dronke-man.
Boer Jansen van „de Tippe"
Kent ieder wijd en zijd ;
Boer Jansen van „de Tippe"
Wordt nu door elk gemijd.
BRAM.
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VRIJE DAGEN.
EEN daagje in de natuur, met J.G.O.B., in de duinen en bosschen
te dwalen, jongens, dat is zoo heerlijk, dan voel je je zoo vrij als
een vogeltje in de lucht en dan word je vanzelf gelukkig gestemd.
Ik herinner mij dikwijls met J.G.O.B. uit te zijn geweest en van
tevoren verheugde ik mij op den tocht naar Meijendell e. a.
Meijendell met zijn heerlijke omgeving en zijn fijne sportvelden.
Heel den dag geniet je daar dan van de zon, en als het Haagsche
zangkoortje, tegen een duin geschaard, aan het zingen was, en de
hoorders doodstil jets verder lagen, dan kwam een onstuimig

,
Onze vrienden uit Den Helder luisterend naar let.

verlangen, anderen in je vredig geluk te laten deelen. Dat geluk,
dat niet onder woorden te brengen is, maar dat geheel je lichaam
doortintelt en je rustig maakt en dichter tot den J.G.O.B. brengt.
Vrienden, dan ken je jezelf bijna niet meer. Heel de week heb
je gewerkt op bedompte fabrieken en kantoren en in een vunzige
stadslucht doorgebracht en nu, op zoo'n dag verlang je naar de
heerlijke, vrije natuur.
Je zoekt een J.G.O.B.-er(ster) en gaat samen een poosje de duinen
in, zoekt al het schoons op, dat er te genieten is. Boven op de
duintoppen hebben we dan een schitterend vergezicht en een
frissche zeewind komt ons tegemoet.
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Langzaam dalend, langs kronkelpaadjes tusschen de scherpe helmplanten door, komen we in dichte boschjes, bijna niet om door
te komen. Juist zoo iets zoeken we ! Elkaar de duinviooltjes zien
latend, die tusschen wat ruw mos, hun kopjes opsteken, kouten
we gezellig verder. Na veel moeite, bedekt met schrammen en
striemen, zijn we er dan eindelijk doorgeworsteld en zien in de
verte een klein bosch. Dat is bepaald wel het mooiste gedeelte,
om daar in de schaduw onder het fijne groen door te wandelen.
Vlinders en vliegjes dansen vroolijk om ons heen en wij krijgen
nooit genoeg van al die heerlijkheid. Ja, nu kunnen we genieten,
onze idealen uitdragen, en we gevoelen ons weer sterk voor onzen
mooien strijd.
Dan 's avonds bij het naar huis gaan, en we nemen afscheid van
dat alles en van je trouwe J.G.O.B.-vrienden, dan word je mistroostig, bij het vooruitzicht van weer een week hard te moeten
werken, maar dan zet je de tanden op elkaar en je zoekt steun
in de heerlijke nagedachte van zulke, onvergetelijke dagen. Dan
pas voel je wat J.G.O.B. voor je is.
En in de stad met zijn vele verleidingen weer alleen, blijft in je
de warme kameraadschap, die de J,G.O.B.-ers je kunnen geven.
JO VAN SCHEEPEN.

DELFT.
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AFSCHEID.
HET was Zaterdagochtend. Mijn laatste ochtend in deze klas. Ik
leunde, behaaglijk op mijn ellebogen steunend, over den lessenaar,
in droomerig niets-doen. De school was nog niet aan. Op de
speelplaats, voor mijn ramen, juichte het kinderleven, in vlagen
oplaaiend tot een warrig gewoel van stemgeluiden.
Af en toe zag ik een platgedrukte neus, trachtend door het
geheimzinnige matglas heen te boren, of hoorde ik een lollige
stem vlak onder mijn raam, die riep : „Dag meester!"
1k soesde weer weg in nevelig peinzen.
Het was stil in de klas en rustig. Er hing een sfeer van gezelligheid,
van bekend zijn met alles, die me omgaf met een weldadige warmte.
Daar galmde de bel met korte, hel-kleppende klanken. De gang
daverde van al het gejoel.
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De deur werd wild opengerukt en de eersten hijgden binnen.
„Dag meester, lekker het eerste binnen !"
Elken morgen en middag hetzelfde spelletje, dat nooit verveelt
't eerste in de klas te zijn.
„Meester, mag ik het bord schoonmaken?"
Aanhalerig leunt ze negen me aan, de armen om me been. Een
knipoogje en weg is ze al, de spons met veel lawaai nat maken,
druipnat. En dan aan het werk ! 0, 't is zoo'n fijn werk, dat bord
schoonmaken. Een eigenaardige bekoring gaat er uit van het zoo
langzaam veeg voor veeg mooi glimmend-zwartmaken van bet
krijtbord ! En dan het secure afdrogen, zonder dat er strepen op
komen ! Dat kan iedereen niet !
't Is negen uur.
Even tik ik op de bank.
Ze zijn vlug van ochtend. Zeker omdat het voor het laatst is.
Het absentenschrift uit den lessenaar. Niemand weg. Mooi ! Ze
willen den laatsten ochtend niet missen !
„Jongens, taalboekje voor en zoek op bladzijde ..... !" met een
lang rekken van „de".
„Tweeendertig meester !"
„Mooi, bladzijde tweeendertig. a zal de schriften uitdeelen en dan
maken jullie keurig netjes oefening 54, je weet wel, die makkelijke !"
Ik haal bet pakje schriften en begin uit te deelen. Dat vind ik
altijd een prettig en leuk werk, vooral leuk. De kinderen ook !
Ik sta dan midden in de klas en begin te distribueeren ! a heb
een zekere vaardigheid, een vastheid van worp gekregen, die het
me onmogelijk maakt mis te gooien. Telkens kletsen de schriften
met onfeilbare zekerheid net op de goede plaats neer. Natuurlijk
gegnuif, als ik er soms een, die niet oplet, op zijn kop goof!
Binnen vijf minuten is de heele klas aan het werk. IJverig zitten
ze te pennen, hun best doende om het „keurig" te maken.
Ik begin een lijstje te maken met inlichtingen voor mijn opvolger.
't Is weer stil in de klas, maar het is nu de suisende stille van het
werk. Af en toe boor je het krassen van een pen, het stommelen
van een voet, het gesnuif van een news. Meer niet.
1k heb niks geen zin, om wat te doen.
Mijn oogen dwalen droomend over de klas. Ik geniet van deze
stille rust, van mijn werkende klas, en een groote liefde voel ik
voor al die jonge lijven, die daar in werkspanning gebogen zitten
over hun schrift.
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Nu moest de schoolopziener eens binnen komen ! Maar niet
aan denken.
De ochtend glijdt voorbij, vol zonnigheid.
Het is half twaalf en ik zal gaan voorlezen uit „Afkes tiental".
Maar eerst wil ik een paar woorden zeggen, een soort afscheidspspeechje houden.
De kinderen ruiken het al, ze zitten in verwachtende spanning,
geen beweging van me, hoe Bering ook, missen ze.
En ik steek van wal.
Ik begin te vertellen, dat het me spijt, dat ik wegmoet, omdat ik

Onze makkers van het donkere Zuiden in Eindhoven.
Het zijn er al veel, maar toch nog te weinig.

het zoo'n prettige klas vind. 1k zal altijd nog aan ze terugdenken.
Aan allemaal. Want enkelen hebben wel eens een ruzietje met me
gehad, maar dat was toch maar even. Toch zijn we altijd vrienden
gebleven. Een drukkende stilte hangt in de klas. Nu ik even
ophoud, zitten enkelen rond te kijken of niemand huilt. Ze voelen,
dat er zoo iets gebeuren zal.
Werkelijk, een paar meisjes zitten stilletjes te huilen. En als ik
weer beginnen wil, zitten verscheidene kinderen, waaronder een
van mijn ruwste klanten, hartstochtelijk te snikken.
Dat had ik niet verwacht en de ontroering klemt me om de keel.
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Ik kan niet veel meer zeggen, ik kan niet meer rustig doorspreken.
1k kan mijn snikkende kindertjes een oogenblik niet troosten. Maar
dat oogenblik is vol heerlijkheid. Ik kan mijn kinderen niet troosten,
want mijn droefheid is de hunne, hun smart is de mijne. En het
juicht en het zingt in mijn ziel, want ik weet nu, dat ik een
vriend ben geweest in het leven van die schreiende klas, dat ik
die kinderen niet alleen „geleerd" heb, maar dat ik in hun hart
een groote en gewichtige plaats heb ingenomen. Dat geluk, dat
genot, iets geweest te zijn voor mijn klas, wolkt met niet te temmen
vreugde door heel mijn wezen. Ik overwin mijn ontroering en ik
tracht ze op te vroolijken.
Ik maak er nu een fuifje van, tracteer ze op chocolade en lees
voor. Maar enkelen zijn niet tot bedaren te brengen en schreien
tot twaalf uur. Die houd ik nog eventjes na.
Aan de deur geef ik ze allemaal een hand en verkoop grapjes en
weer klemt het om mijn keel. Aan de poort zwaai ik ze voor het
laatst nog eens toe en dan is het voorbij.
In de klas zitten nog enkele meisjes zielig te snikken. 1k ga weer
aan het troosten, praat over den nieuwen meester, maar niets
helpt. Ik laat ze nog maar een beetje zitten, ruim onderwijl den
boel op en sluit de kasten. Dan zal het er toch van moeten komen!
Ik troon ze mee naar de deur, probeer hun rood-behuild snuitje
met de verwarde Karen eens toe te lachen en geef ieder een
ferme zoen op het heete voorhoofd.
Ik zie ze nog de poort uitsjokken, met gebogen hoofd en schort
aan de oogen, reep chocola in de hand.
Ik fietste naar huis in glanzende gelukstemming, juichend om mijn
onderwijzer-zijn.
- COR BEVELANDER.
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In ons alien leeft het donkere, nimmer rustende besef, verantwoordelijk te zijn voor het menschelijk leed.
JUST HAVELAAR.
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KERSTAVOND.
OD

Kerstavond ben ik naar buiten gegaan
In het heerlijke, stille woud.
En ik heb er in stille bewond'ring gestaan
Voor het tafreel, niet door menschen gebouwd.
De dennen zoo statig rijzend omhoog
In hun immer-groenglanzende pracht,
En daarboven de donkere hemelboog
Van den spoedig naad'renden nacht.
Als de maan dan verschijnt in haar zilverwit licht,
Kerstklokje luidt zacht in beierenden toon,
Wordt het stil in mij ; en ik denk als weleer
Aan het Kerstverhaal, roerend en schoon :
Aan de herders, al wachtend op Nieuwe Geboort,
Op meer Licht in den donkeren nacht,
Aan de wijzen, die zochten de Liefde vergeefsch
Onder rijkdom, bij weelde en bij pracht.

Daarboven — de donkere hemelboog
Van den spoedig naad'renden nacht.
Beneden — de dennen, fier rijzend omhoog
In hun immer-groenglanzende pracht.
En heur kaarsjes, zij wijzen ten hemel heen,
Sprekend tot ons in stemmig accoord :
Tracht menschen te zijn, en voer op van beneen
Uw gedachten — uw daden — uw woord !
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ja, die Kerstavond ben ik naar buiten gegaan,
'k Heb genoten een heerlijke rust,
En weer kracht ontvangen steeds verder te gaan
Vol moed, vol levenslust.
BRAM.
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J.G.O.B.-ERS OP REIS.
WE hadden dan besloten samen naar den Meidag in Bergen te
gaan, jullie weet wel, dat deze Meidag viel in onze Mei-actie van
1922. Samen zouden wij — te weten Toob en ik — dezen dag
meemaken, de een als spreker, de ander als belangstellende.
Toob toefde den dag voor den „grooten dag" in Den Haag,
we konden dus Zondags mooi samen reizen. Zaterdagsavonds
zou ik even den trein voor Zondag opzoeken, toen ik tot de
onaangename ontdekking kwam, dat Bergen niet op tijd te
bereiken was ! Wilden we wel op tijd komen, en dat moest, dan
konden we dat alleen, door Zaterdagsavonds op weg te gaan.
Dat moest dan maar gebeuren !
Ik dus, als de gesmeerde bliksem, wat rommel bij elkaar gezocht
en naar het bekende Haagsche adres op een 2de etage, waar je
drie keer moest bellen. Dftftr was Toob. Het was een heel werk,
hem een en ander aan het verstand te peuteren en hem duidelijk
te maken, dat we heel hard moesten opschieten, wilden we den
eerstvolgenden trein naar Haarlem halen, waar we dan moesten
overnachten.
Toob — zoo'n echte centenbaas — oordeelde het natuurlijk noodig,
dat hij zijn geheele zwikkie, administratie-, groot- en kasboeken,
meesjouwde ! Enfin, daar zou hij nog plezier van hebben.
Op een draf ging het naar het station. Edoch, de trein, die ons
er op tijd zou kunnen brengen, konden we net niet halen. Toen
volgde de reactie (daar doen ze meer aan tegenwoordig !) : in een
slentergangetje ging het verder. Zoo'n haast maakten we, dat we
niet alleen den trein, die 't doel van onzen hardloop was, misten,
maar bovendien den trein daarop ! Dat was een fortuinlijk begin !
We troosten ons echter al gauw met de gedachte, dat we „maar"
een half uurtje moesten wachten, dan tot Leiden konden doorrijden
zonder êdn stopplaats over te slaan, om dan in de Sleutelstad
drie kwartier te pauzeeren, waarna we tenslotte met den sneltrein
na middernacht, Haarlem, de stad van Kenau-zaliger-nagedachtenis,
bereikten. Dat leek een mooi tochtje te worden !
Al spoedig zaten we in den trein en nog spoediger zaten we reeds
in de 1 ste klasse wachtkamer in Leiden. Het spreekt vanzelf, dat
we 3de klasse reisden, maar wachten deden we 1 ste ! Dat konden
wij doen !
Ik weet niet in welk plattelandsblaadje we toen hebben gesnuffeld
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om den tijd te dooden, dien we moesten wachten tot we verderop
konden ! Ik weet ook niet, of er van boer Braat een artikel in
stond, waarin hij wederinvoering van den Zomertijd bepleitte !
Ik weet alleen nog, dat we na een klein uurtje ons een plaatsje
in den trein veroverden, die ons dichter bij ons doel zou brengen.
Och ja, ons doe! van de reis. Wat was het ook weer ? We
zouden het bijna vergeten !
Aan alles komt een eind en ook aan een plezierreisje. In Kenau's
stad waren we dan genoodzaakt uit te stappen, wilden we
werkelijk den volgenden dag — neen, ik bedoel denzelfden dag,
het was n.l. al over twaalven — onze reis voortzetten, naar de
plaats van bestemming.
Op het stationsplein gekomen, wilde ik natuurlijk direct maar
zoo'n deftig hotel binnen. Toob — bedenk goed, dat hij de
penningmeester en ik de opmaker was — wist echter een beter
adres, waar een andere zoon van zijn vader ook eens geslapen
had. Hij wist wel zoo ongeveer waar het niet lag. Toen we
tenminste aangeland waren, waar Toob ons been voerde, vonden
we daar niets, dat op een hotel geleek !
Toen maar aan het dwalen, we hadden immers den tijd, want
het was bijkans een uur !
Plots scheen de redding nabij :
„De twee haasjes" lazen we op een uithangbord. Een juichkreet
konden we ternauwernood in het hoist van den nacht onderdrukken !
Dat was een hotel(letje). Wij den ingang opgesnord ! Om te
bewijzen, dat het een eerste-rangs, deftig hotel is, moet ik je even
verteilen, dat er niet minder dan drie ingangen waren : een voor
de gelagkamer, een voor de ververschingssalon en een voor het
hotel ! Dat leek ons wel wat al te deftig, daarom informeerden
we eerst eens bij een nachtwaker : „Ja Heeren, 't is een redelijk
hotel ; heel redelijk 1" Aangezien we vreesden, dat het al te redelijk
zou zijn, meenden we bij de politie nadere informaties te moeten
nemen. Ik huiverde ! Toob, die politioneele neigingen had, raapte
al zijn moed bijeen en trad het bureau, dat we na eenig zoeken
vonden, binnen en kwam na eenige oogenblikken terug met de
boodschap, dat we het wel konden wagen !
Opnieuw stonden we nu weldra voor het door den nachtwaker
redelijk genoemde hotel. Nu wisten we echter wat het zijn zou,
wat zich daar achter de gesloten gordijnen en deuren verborg.
We zeiden reeds, dat het hotel drie ingangen had. Ze waren
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echter alle drie gesloten, zoodat een bel voor ons onmisbaar
bleek. Waar deze echter te vinden. Meen niet, o, argelooze lezer,
dat elke deur van zoo'n meubel voorzien was. We hadden den
moed al opgegeven, toen we jets ontdekten, dat er op leek. Bij
eenig peuteren aan het geliefde voorwerp, hoorden we in het
hujs een klingelend geluid, dat wel van een bel afkomstig kon
zijn. De moed begon uit onze schoenen weer op te stijgen, en
bereikte bijna het hoogtepunt toen we binnenshuis eenig gestommel
vernamen en een oogenblik later een bovenraam opgeschoven werd,
waarop een vrouwelijke slaapmuts, jets wat op een vlechtje leek en
een nachtjak zjchtbaar werden. Later bleek dit alles het eigendom
te zijn van onze toekomstige, doch slechts zeer tijdelijke hospita!
Een snerpende stem gierde door de nachtelijke stilte, het was
die van de boven ons hangende juffrouw ! We haastten ons haar
onze wenschen kenbaar te maken en het gevolg was, dat het
hoofd verdween, het raam dichtgeschoven en de deur na eenig
wachten geopend werd ! We waren binnen in den salon voor
ververschingen ! De uitgestalde gebakken bot, bokking en zure
haring maakten op _Toob een dusdanigen indruk, dat hij gevulde
koeken bestelde ! Die zou hij voor het naar bed gaan wel eens
even veroberen. Onze hospita ging ons voor naar onze „kamer",
terwijl ik haar op den voet volgde en Toob met zijn schoteltje
koeken achteraan balanceerde. Het was een heele refs naar de
hoogere regionen, terwijl de weg zich in allerlei bochten voortslingerde ! De talrijke wendingen waren oorzaak, dat Toobs
schotel eenmaal met mijn voet in aanraking kwam, en een der
koeken naar beneden rolde, wat natuurlijk „zonde" was. Dat
vond Toob ook en spoedig lag de koek weer op zijn plaats !
De kamer, waar de twee kinderledikantjes stonden, was niet al
te groot, terwijl een deel der ruimte nog ingenomen werd door
ingewaaid stof, dat in een halven vinger dikke laag onze waschtafel bedekte. Niettegenstaande dit feit had Toob dorst en stelde
hij pogingen in het werk om die te laven. Ik filtreerde het water
voor hem door een handdoek en hij offreerde mij den koek, die
zoo moeilijk haar evenwicht had weten te bewaren, uit dankbaarheid.
II< bedankte hem met een innemend gebaar en legde me te rusten.
Toob waagde het niet zoo spoedig — inspecteerde eerst een en
ander, om te zien of hij zijn legerstede soms met een ander
deelen moest ! Hoewel hij aanvankelijk van plan was zijn financieele
boeken te gaan bijwerken, kwam hij daarvan terug, toen bleek
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dat hij het wel wagen kon, onder de wol kruipen namelijk. Toen
de man zich echter uitstrekte, staken zijn beenen een 40 c.M.
buiten boord, kwamen met den binnenkant der pannen in aanraking en — een Licht geschuif van pannen over elkaar liet zich
hooren ! Het had weinig gescheeld, of Toobs onderdanen waren
naar buiten gegaan.
Het had weinig gescheeld, dus werkelijkheid was het gelukkig
nog niet !
Wij hadden heusch behoefte aan eenige rust en niet lang duurde
het dan ook, of wij hoorden niets dan onze eigen ademhaling en
sliepen toen in. Nog eenmaal waren wij even wakker. Tegen
den morgen n.l., toen Toob met een schreeuw recht overeind in
zijn bed zat en mij daardoor wakker maakte. De angst was
echter spoedig verdwenen en wij konden ons weer te rusten
leggen, om ons voor te bereiden op den vermoeienden dag, die
voor ons lag . . . .
Opgefrischt ontwaakten wij 's morgens, gewekt door het vroolijke
Meizonnetje, dat zijn stralen door ons dakraam zond en ons
terstond in een vroolijke stemming bracht.
Wasschen, ontbijten, naar 't station loopen en in den trein
stappen, was in een minimum van tijd gescbied en niet al te lang
daarna bereikten wij Bergen, het eindpunt van onze reis.
Vele malen haalden wij die geschiedenis in geuren en kleuren op,
maar wanneer wij dan vertelden van Toobs nachtmerrie, dan
zette hij een wijsgeerig gezicht en zweeg als een mof. Nooit
kwamen wij de oorzaak van zijn nachtelijke onrust te weten !
D., 4-'23.

DO

BARTEL.

DO

DO

KAMP-HERINNERINGEN.
HET congres was achter den rug en ook de kunstavond daarna.
Langzaam begonnen de congres-gangers hun tenten op te zoeken
om kracht te verzamelen voor den volgenden dag. Allengs werd
het stiller, slechts zoo nu en dan klonk nog een schelle lack of
een vroolijk gezongen bakmarsch door de stilte.
Als alles stil is, tillen wij den achterkant van onzen tent op en sluipen
weg uit het kamp. Het geruisch van de zee lokt ons al verder en
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verder en eindelijk klimmen we over het laatste duin en staan op
het strand. Getroffen blijven we een oogenblik staan. Hoe kon het
anders. Zelfs de onverschilligste zou bij dien aanblik tot in het
klokhuis van zijn hart ontroerd zijn geweest. De zee was kalm
en de voile maan Boot een bundel van gouden stralen over de
golven. In onze dekens gewikkeld wandelden wij stil verder. Alles
was zoo diep stil, dat wij die stilte niet dorsten te verbreken.
Eindelijk verbrak een van ons de stilte door er ons even opmerkzaam op te maken, dat we nog naar het kamp terug moesten. Maar
dat was gemakkelijker gezegd dan gedaan. Wij waren zonder op
te letten maar doorgeloopen en konden dus het kamp niet meer
vinden. Na lang zoeken zijn we toen doodmoe op een duin
neergevallen. En tergend klonk 't uit den mond van onzen voorzitter : „We komen overal behalve in de tent." Dat werd ons te
bar. Nu zouden we zoeken, al moest het ochtend worden. We
struikelden dus nog wat duinen over en ontdekten toen een huisje,
waar we langs gekomen waren, en toen waren wij binnen 10
minuten weer in het kamp terug.
Met een diepe gemeenschappeiijke zucht vielen we in de tent
neer. Nu zouden we toch eens heerlijk gaan maffen. Maar jawel,
het was heel anders beschikt. We hadden nog geen vijf minuten
gelegen, toen de voorhang van de tent opgelicht werd en een
voorwerp binnen kwam vallen, dat direct begon van allemaal een
deken te gappen. En of wij al protesteerden, het hielp niets, het
voorwerp bleef maar beweren, dat het ook recht van bestaan
had. Nu dat ontkenden we geen van allen maar dat het ten koste
van ons wilde bestaan, daar hadden we wel wat op tegen. Onze
wanhoop steeg ten top, toen we merkten, dat het voorwerp begon
te eten. Welk een marteling om met een leege maag naar het
knabbelen van zoo'n indringer te luisteren. Nadat het voorwerp
nog de noodige duwen en stompen uitgedeeld had, werd het
weer rustig in de tent, en alien zijn we in slaap gevallen.
Toen het 's morgens licht geworden was, gingen we eerst kijken,
wie het voorwerp was, dat ons 's nachts zoo wreed gestoord had.
Tot op heden is nog niets bewezen, maar we vonden in onze tent
op de beste plaats, en gewikkeld in onze dekens, iemand die er
's avonds niet ingegaan was en luisterde naar den naam van Jaap.
Het was mijn eerste kampeertocht met J.G.O.B., maar die zal mij
ook altijd bijblijven.
DELFT.
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TIENUS v. NIEROP.

BLOEMEN.
Do

Op de vrije zonnevelden,
Fonk'lend in de warme schijn,
Juichen vele zoete bloemen,
Die er bloeien schoon en rein :
Rode, blonde en blauwe bloemen
In die rijke prachtnatuur ,
Met heur kopkes naar de hemel,
Waar het licht komt van 't azuur ,
Al hun blaadjes openspreidend,
Om to drinken van dat licht,
Dat zo prettig van omhoog straalt,
Heur 'n gloed kleurt op 't gezicht.
Mensen, ziet toch al die bloemen !
Hebt ze lief; vertreedt ze niet!
Laat uw ziel geheel verheugd zijn,
Om die bloeischat — en geniet !
Op de vrije zonnevelden,
Fonk'lend in de warme schijn,
Juichen vele jonge mensen,
Die er zingen schoon en rein:
Blije jongens, frisse meisjes,
In die rijke prachtnatuur ,
Met hun koppen hoog naar boven,
Waar het licht komt van 't azuur.
Met hun ogen, die zo tint'len,
Indrinkend het kleurenlicht,
Dat zo heerlik van rondom straalt,
Hun een gloed kleurt op 't gezicht.
Mensen, ziet toch al die jong'ren !
Hebt ze lief, vertreedt ze niet!
Laat uw ziel geheel verheugd zijn,
Om die bloeischat — en geniet !
LUC. K.
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JONGENS, dat was een toer om 's Zondags al zoo vroeg klaar
te zijn. Het bed is dan altijd zoo heerlijk warm he. Maar precies
7 uur waren de lui van onze afdeeling present. Hoe kon het ook
anders ? We zouden met afdeeling Beetsterzwaag, Rottevalle en
Dragten een pic-cic naar de duinen van Appelscha houden.
Het weer was fijn en het beloofde dan ook een goeie dag te
worden. Weltemoe begaven we ons dan ook op weg, maar jawel ,
pas waren we op onze fietsen gezeten en we hadden misschien

Hier zien we onze frisse „sympathieke" Rotterdammers.

een paar honderd meter gereden toen we alien hevig schrokken.
Pang ! ! Band kapot ! Nou, dat begon al mooi. Besloten werd dat
er twee lui zouden achterblijven om den band te laten maken. De
anderen zouden doorrijden tot de plaats waar de andere afdeelingen
zich bij ons zouden aansluiten.
Na een kwartier of twintig minuten, die ons natuurlijk wel een
uur schenen, was het zaakje weer in orde, zoodat we na een
poosje de anderen ingehaald hadden. Toen we echter op de
afgesproken plaats kwamen, was daar nog niemand te zien en
we besloten dus maar zoolang ons gemak er van te nemen.
Eindelijk zagen we in de verte een groepje fietsers aankomen,
maar al gauw stond het bij ons vast, dat die onmogelijk onze
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vrienden konden zijn, omdat ze zoo idioot langs den weg slingerden.
Maar toen ze dichterbij kwamen, zagen we wel anders. Ik heb
nog nooit zoo'n mafferig stelletje gezien. We hebben dan ook de
grootste slaapkoppen eerst flunk door elkaar geschud, omdat we
bang waren, dat ze anders in zeven slooten tegelijk zouden fietsen.
Afdeeling Beetsterzwaag en Rottevalle waren afwezig, zoodat we
met een ploegje van ± 20 wegfietsten. Toch was het wel gezellig.
De tocht ging verder zonder ongelukken. Aileen liet „de k weekeling", die ons een korteren weg zou wijzen, ons wel wat een omweg
maken en reed Keesos natuurlijk weer iemand een paar spaken

Afdeling Nijmegen.

kapot en een spatbord krom. Maar daar moet je op voorbereid
zijn, als je met „kinderen" weggaat.
Toen we de uitspanning „Duinen Zathe" bereikt hadden, was
natuurlijk het eerste wat je hoorde : „Honger ! Honger !" Nou, ze
konden er wat mee boor. Ik geloof dat Kees wel 10 „pofjes"
naar binnen werkte, Marten at maar zoo een heel brood op en
Boukos deed haar maal met gevulde koeken. Eindelijk hadden ze
genoeg en konden we de duinen intrekken. Toen begon de pret.
Eerst allemaal kousen en schoenen uit en dan aan het klimmen.
jongens, wat was dat zwaar werk, he? En dan moest je het
ongeluk hebben, dat je, wanneer je bijna het topje bereikt had,
bij je beenen werd gegrepen en naar beneden gesleurd. Dan kon
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je weer van voren of aan beginnen, maar als je de kans zag een
ander dezelfde poets te bakken, liet je het niet.
Nadat we 's middags een poos languit in de zon hadden gelegen
en Kees en Roel eenige fijne stukjes gedeclameerd hadden, kwamen
een paar van onze ontdekkingsreizigers met de blijde boodschap,
dat er niet ver uit de buurt een sloot „met water" was.
Enkelen wilden zwemmen, maar het bleek al gauw, dat het daar
veel te ondiep voor was. Het water kwam je namelijk pas aan
de kuiten toe. Na eerst een poosje „pootje-gebaad" te hebben, zijn
we in de sloot gaan krijgertje spelen. Mt was leuk. Het water
spatte je om de ooren en als je wat dicht aan den kant kwam,
zakte je een heel eind in den modder. Je was dan wel vuil, maar
dan spoelde je weer wat water over je beenen en klaar was Kees.
Ook waren er van die veenplassen en toen Kees op een eiland
wilde springen, zakte dit heelemaal in, zoodat hij bijna in het
water terecht kwam. Kleine Roelie had telkens moeite om zich
staande te houden. Een heelen tijd ging het goed, maar plotseling
maakte hij een heviger beweging met zijn armen en viel achterover
in het water. Wat hebben we gelachen. We hebben hem in de zon
te drogen gezet, maar toen we weer naar de duinen terug zouden,
klaagde hij er toch wel over, dat zijn kleeren zoo zwaar waren.
Daar teruggekomen wilde Kees zijn krachten nog eens toonen,
maar dat viel je niks mee he? Je dacht Jan zoomaar even te
overwinnen, maar als gewoonlijk liet je het leelijk zitten he ? Door
de warmte en het zand had hij een heele zandtaart om zijn hoofd.
Voor we. er erg in hadden, was het tijd om heen te gaan. We
zagen er natuurlijk niet erg zindelijk uit en we besloten dan ook
ons op weg naar huis, in de vaart te wasschen.
Toen we alien klaar waren en weer op onze fietsen zouden stappen,
zat daar aan den kant nog een jongetje, dat zoo hulpeloos om zich
heen keek, als wilde hij ons smeeken, hem toch alsjeblieft te helpen.
Toen we dan ook vroegen : „Kees, wat scheelt eraan ?" zei hij :
„Ik ben nog niet gewasschen." Natuurlijk waren er direct behulpzame handen met hem bezig, die de zandtaart in een „bloozende
vlaskop" deden veranderen en het pruilende jongetje in den vroolijk
lachenden Kees.
Jammer, dat die dag zoo gauw om was, maar we waren 't er
allen over eens, dat het een fijne dag geweest was en we gauw
weer zoo ' n picnic gingen houden.
JAN IKKE.
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STERRETJE S.
DO

Boven mij
schijnen zij,
Sterren, zoo klein ,
Zuiv'ren gedacht' in mij
Helder en rein.
Boven mij
stralen zij
In gouden schijn ,
Doen de glans in d' oogen mij
Droomerig zijn.
Boven mij
lichten zij
Zwart-donk're nacht,
Brengen in 't harte mij
Hope zoo zacht.
Boven mij
pink'len zij
Allen zoo druk . . . .
Stil daalt er neer in mij
Een diep geluk.
BRAM.

DO

DO

DO

De mensch words als het ware naar 's levens school gezonden,
ook om te leeren stil te zijn.
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J.G.O.B.-MARSCH.
WOORDEN VAN TINE.

WIJZE : DE PADEN OP.

Do
Met harten warm en hoofden kloek,
De schoone strijd vangt aan.
De hooge wet der mensch'lijkheid,
Zij is door ons verstaan.
Een frissche geest en blijde moed
Doorbruist den J,G.O.B.
Wie in de zege blij gelooft,
Strijdt dapper met ons mee
Aan den schoonen strijd nu uw kracht gewijd
Tot de dag der glorie komt.
Ons edel doel vraagt 't jong geslacht,
Met heil'ge ernst bezield,
De jonge mensch, nog onverkracht,
Die voor geen demon knielt.
Wij vinden in ons ideaal
Die kracht, die nimmer zwicht,
De strijders steunt het vast geloof,
Een gulden tijd eens licht !
Aan den schoonen strijd nu uw kracht gewijd
Tot de dag der glorie komt.

Do
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BAKMARSCH.
MUZIEK EN WOORDEN VAN ANDRE.

Ons stroomt nog frisch het bloed door d' ad'ren,
Wij zijn nog jong en kennen Been verdriet.
Wij heffen aan om dit te toonen,
Een vroolijk, krachtig lied.
Wat om ons wend' of keer',
Geen zorg drukt ons ter neer !
Wij zingen luid, dat ieder het kan hooren :
Geniet ! Geniet !
Van al wat jeugd u biedt !
Wij blijven vast aaneengesloten,
Geen twist of tweedracht rukt ons wreed vaneen.
't Gevoel van een te zijn met and'ren
Bezielt ons steeds alleen !
Dezelfde eed'le zin
Neemt onze harten in :
De schoone taak, die alien wij ons stellen,
Maakt frisch, maakt sterk,
Voor 't zwaarste van ons werk.
Wanneer dan donk're dagen komen,
Als trager vloeit het niet meer jonge bloed,
Dan zal een enk'le blijde lichtstraal
Nog koest'ren ons gemoed ;
De gulden jong'lingstijd,
Die nu ons hart verblijdt,
Zal immer door zijn schijnsel blijven geven,
Bij 't droevig zwart,
Van al te bitt're smart.
DO
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NABETRACHTING.
VOOR we nu het boek uit handen geven, nog een paar opmerkingen, waarmee de lezers rekening dienen te houden.
Plaatsing van ingezonden kopie bleef wel eens achterwege.
Het was een moeilike, maar vooral een onaangename taak
artikelen te weigeren, maar we moesten het doen !
De opmerkzame lezer zal dan ook niet alle bijdragen even mooi
en groots van inhoud en stiji vinden. Maar wij hebben dit bij
de beoordeling voor ogen gehouden, dat ook het werk, de durf
en het willen moet gerespecteerd worden. Dat deden we zo veel
mogelik. We hebben ons dikwels afgevraagd, wat heeft de
schrijver(ster) er in willen leggen. Wat is er mee bedoeld ? En
wanneer we dan een mooie gedachte, een heel simpele getuigenis
vonden, dan hielden we die vast en was het dan, dat de stiji
niet gelukkig was, dan hebben we dat zonder de oorspronkelike
bedoeling afbreuk te doen eenvoudig veranderd. Was de stiji
„gezwollen", was met alle mogelike en onmogelike woorden een
„vêrs" in mekaar gedraaid, was de inhoud van een artikel
„eigen-persoons-verheerliking", zonder dat daarbij een mooie
gedachte te vinden was, dan aarzelden we niet, het te weigeren !
Wat de spelling betreft delen we mee, dat alle artikelen zijn
gebleven in de spelling, die door de inzenders werd geschreven.
Alleen hebben wij, wanneer bleek dat men „vereenvoudigde"
spelling (Kollewijn) Wilde schrijven — meestal bracht men daar
weinig van terecht p--, die artikelen gebracht in overeenstemming
met de daarvoor bestaande regels van de Kollewijnse spelling.
Overigens werd de spelling De Vries en Te Winkel gebruikt,
met uitzondering van het artikel van Jelle en Sonja, dat op
verzoek in „eigen - spelling bleef.
Nu is het niet uitgesloten, dat jullie bier of daar nog een
ongerechtigheid vindt , wees me genadig 1
Het was een geweldig karwei dit boek in „vrije" uren (voor zover
wij J.G.O.B.-ers die hebben) klaar te maken. Ruim 3 maanden
was ik avend aan avend bezig en met mij dan nog bij de eerste
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drukproef een helper(ster). Deze mensen — ik zal geen namen
noemen — ik dank ze hartelik voor hun medewerking en hulp
en ook jullie moogt die ongenoemden dankbaar zijn voor hun
medewerking, anders was het boek nog later gekomen, maar toch
mag ook een woord van hartelike dank niet achterwege blijven voor
leiders en personeel van Drukkerij „Nieuw Leven'', waarmee ik in
deze maanden zeer prettig samenwerkte en die door verschillende
raadgevingen en aanwijzingen en door hard werken hebben
meegeholpen het boek to maken, zoals het is !
Wat de foto's betreft, bedenken we, dat misschien wel het grootst
gedeelte feitelik niet voor reproductie geschikt was, we hebben
hier echter alweer rekening gehouden met het feit dat toch in
Ons Boek een technisch-schitterende foto wel mooi is, doch geen
hoofdzaak mocht zijn alleen !
Het zijn bijna alle echte J.G.O.B.-kieken en daarom gaat het
toch maar!

Daar gaat het dan de wereld in !
Ons 10-jarig werken saamgebracht in dit grote boek. Daar zijn
die eenvoudige woorden, die zacht en kalm uitspreken wat was
en is in de Bond ; daar is de opstandige, die in warme taal ons
bezielend maakt voor sombere toekomst ; de dankbare, die simpel
getuigt van wat de Bond aan schoons en heerliks kon geven ;
de blije, die jubelt om de heerlike dagen, die doorgebracht werden
bij J.G.O.B. Daar is de oudere stem, die spreekt een klare taal
van 's mensen-toekomst-maatschappij en overal en telkens weer
opnieuw, van het begin tot het einde, lezen we van de strijd, die
geweest is, maar vooral van die, welke nog komen moet en nu
reeds is aangebroken en vol cooed en vertrouwen werd aanvaard !
Jongens en meisjes, zijn jullie moedeloos, komen er donkere dagen,
neem dan dit boek en beluistert de stemmen die tot je spreken
uit elke bladzijde van deze bundel en opnieuw zal komen het
geloof en onverzettelik zal weer zijn

DE WIL OM TE DIENEN DE MENSHEID !
Dan is het boek, wat wij alien er van verwachten, een altijdlichtende ster op onze dagelikse wegen.
Voor de Jubileum-Kommissie,
HENK WITTE.
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