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kent. Er zijn grote jeugdbewegingenen met

Afscheid!

Een naargeestig woord, dat in de achter
ons liggende jaren zo dikwijls droeve ernst
moest zijn, zonder geloof in weerzien.
Ons afscheid is geheel iets anders. Een
sprong in de toekomst, die we met alle
overgave en durf doen. „Jeugd" is voor
de laatste maal uitgekomen, maar een
nieuw blad zal het licht zien. Meerdere
jeugdbladen en -groeperingen hebben besloten tot stichting van een

Algemeen Nederlands Jeugd Verbond
Wij

weten, dat dit slechts het begin en
niet meer is. A^aar wte zal niet willen
meewerken om de woorden Algemeen

Nederlands Jeugdverbond tot werkelijkheid te maken? Werden zij, die tot dit
initiatief kwamen, niet reeds in de illegaliteit gedreven door het intense verlangen na de oorlog
en dat is nu!
eens en vooral te breken met een verdeeldheid, die jeugdorganisaties, die zo
dicht bij elkaar slaan, van elkaar afhielden? Een verdeeldheid die daarom juist
zulk een groot deel van de Nederlandse
jeugdafkerig maakteomzich te organiseren.
Het nieuwe van het A.N.J. V. is, dat het
wil samensmelten wat samengesmolten
kan worden en dat het zich richt tot de
talloze ongeorganiseerden.
Het nieuwe in het A.N.J.V. is, dat het
Verbond niet gebonden is aan één levensbeschouwing, doch een iederkan omvatten,
voor wie de democratie leven en doel is
geworden. Democratie, die ieder meisje
en iedere jongen dekans geeft op te groeien
tot goede staatsburgers niet alleen, maar
tot Nederlanders, die verantwoordelijkheid
bezitten ten opzichte van hun land en volk
en deze verantwoordelijkheid kunnen en
zullen dragen. Deze strijd voor gelijkheid
van kansen voor allen wordt ons ideaal
onze levensstrijd!
Het Algemeen Nederlands Jeugdverbond
zal niet de éne bond zijn, die ons land

—
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JEUGDROEP
Hier is deendracht jonge kameraad,
gevonden in 't gezaamujk vechten
tegen de moffen, die met grote haat,
je onschuldig, straften en berechtten.
Blijf eensgezind jonge kameraad,
duld geen tweedracht meer in je
[geleden,
je gemene wens is toch, metterdaad,
een open toekomst in te treden.

Vecht voor jerecht, jonge kameraad,
laat je niet verstoten,
Wees strijdlustig en sta paraat,
het zal je macht vergroten.
Sta stram en strak, jonge kameraad,
Voor je gemeenschap'hjke belangen,
kom op straks, met woord en daad,
voor jerechten en verlangen.

feiten houden wij rekening. Maar het
A.N.J.V. wil met deze jeugdbewegingen
een zo kameraadschappelijke omgang en
samenwerking hebben als maar mogelijk
is. Het streven van het A.N.J.V. is echter
een einde te maken aan de paar maal
honderd jeugdorganisaties, die er waren
en wier leden, evenals de initiatiefnemers
van het
A.N.J. V., tot eenheid willen komen.
Wat het A.N.J.V. wil is het opnemen van

de ongeorganiseerde jeugd. In het belang
van deze jeugd en in het belang van de
democt atische toekomst van ons land.
Wij weten, dat er zullen zijn, die niet
mee- maar tegenwerken. Het zij zo, wij
gaan door. Wat verouderd is, kan belemmeren, maar niet tegenhouden. Het
nieuwe heeft de toekomst.
De voorlopige Landelijke Leiding van het

V. heeft een Beginselverklaring en
A.N.f.
een Oproep gepubliceerd, diewij elders in
dit blad afdrukken.
Meisjes en Jongens, ze zijn voor jullie
allen bestemd. Wij zijn geen besjes en geen
betweters. Wij zijn jong, als jullie!Maar
wij zijn gegrepen door de hartstochtelijke
wil iets van ons leven te maken. Te veel
is over ons heengegaan dan dat wij lijdelijk
kunnen toezien en anderen alleen laten
beslissen. Wij zijn er, laat de wereld dat
ook merken. Aarzelt niet! Komt en doet
mee! Jongeren rond „Jeugd.! Jullie kunt
trots op jekortstondig verleden zijn. De durf
die jullie hadden in de illegaliteit, blijve
ook nu en straks. De schouders er onder,
het gaat om voorwaarts!
Leve het Algemeen Nederlands Jeugd

Redactie „Jeugd"

Wij willen aan de slag!
"W7E kenden burgemeester De Boer.
** Het klinkt wat familiair, maar
dat was de schuld van die stralende.
Meidag, toen de nieuwe Burgervader
ons, meisjes en jongens op de Dam
toesprak. Het ging allemaal zo
gemakkelijk, een afspraak was snel
gemaakt en nu, even voor half
negen, zijn we present. Een beetje
plankenkoorts onzerzijds, want het
is onze eerste interview in de legaliteit met een „hoge ome"
We zijn nog nimmer in het stadhuis
geweest en dus kijken we vol belangstelling om ons heen. Veel tijd
laat de portier (of heeft die meneer
een gewichtiger naam?) ons niet.
Een tik op de deur en we staan
binnen. De burgemeester staat op
en drukt ons de hand. En dan meteen maar beginnen we het doel van
onze jeugdbeweging uiteen te zetten. De burgemeester bUjkt sterk
geïnteresseerd en stelt vragen. Tot
we zelf een vraag afvuren over
datgene, waarvoor we gekomen
zijn. „Hoe kan „Jeugd" het beste
deelnemen aan de opbouw van

maximum. Omdat onze werkplaat-

sen vernield, onze haveninrichtingen

verwoest,
onze voorraden van
grondstoffen gestolen zijn, zijn we
in het begin op onze naakte handen

aangewezen. De machines van onze
en werkplaatsen, de installages van onze havens en de

fabrieken,

grondstoffen, ja in het begin zelfs
al
ons voedsel en onze kleding,
moeten uit het buitenland komen.
Daarom moeten wij ons allen oefenen in geduld, hoe moeilijk dat ook
voor ons is, die graag alles tegelijk
zouden willen aanpakken. Aan de
andere kant moeten we met graagte
alles ter hand nemen, opdat we met
onze beperkte hulpmiddelen direct
kunnen aanpakken, zoals grondwerken, straatreiniging, verbetering
van rioleringen enz. Dit is voor

Onze redactrice
Interviewt de burgervader van Amsterdam

Amsterdam?"

Burgemeester gaat wat gemakkelijker zitten, neemt ons even op en

steekt van wal.
„Nu moeten jullie eens goed luisteren, want wat ik ga zeggen is van
het grootste belang. De opbou-v
van ons vaderland is een langdurig
proces, dat zich slechts langzaam
zal voltrekken. Eerst moet er voedsel in enigszins voldoende mate
worden aangevoerd, voordat men in
het algemeen met volle kracht aan
het werk kan gaan. We moetpn met
verminderde werkuren beginnen,
die naarmate de voeding-stoestand
verbetert, geleidelijk worden uitgebreid tot het wettelijk toegestane
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velen ongewoon en daarom onaanhet zal voor velen
naara werk
zelfoverwinning kosten, om hieraan
met hart en ziel deel te nemen."
„Daarvoor zijn we nu juist gekomen, burgemeester. Hoe kan „Jeugd"
helpen om zo snel mogelijk een
begin met de werkzaamheden te
maken?"
„Wat hadden jullie gedacht, dal
jullie zouden kunnen doen?"
„De stad ligt vol met plekken vuil.
De jeugd zou dit weg kunnen halen
op karren. De stad moet weer opgebouwd worden, maar eerst moet het
puin weg. Ook daaraan kunnen we
meehelpen, onder deskundige leiding."
„Dat is Inderdaad prachtig. De
zomer met zijn hitte, w&arvan we
nu eü een voorproefje hebben gehftd.
zal die boel nog meer doen gaan
stinken en er zullen allerlei ziektes
van komen. Ik zal dit en dat puinruimen noteren en eens overleggen
met Publieke Werken. Maar ik moet
er zeker van zijn, dat „Jeugd" het
dan ook grondig ter hand neemt."
Wtj willen niet anders
„Zijn er nog meer werkzaamheden,
waaraan jullie hebben gedacht?"
„Natuurlijk burgemeester. Er is het
vraagstuk van het voedseltransport.
Dat klemt het meeste. Wij stellen
ons voor alles beschikbaar om er
aan mee te werken, dat de allernoodzakelijkste dingen het ef>r=<- «-.
in de kortst mogelijke tijd gedaan

"

worden."

„Laat mij

dan jullie namen en
adressen noteren en het adres van
jullie kantoor."

ff\

Wij ereven onze namen en adressen
op. De burgemeester vraagt naar
onze leeftiid én andere nersoonliike
dingen. Het'gesnrek krijgt nu een
meer algemeen karakter. De burgemeester vertelt ons van dp wier-on.

die totaal vernield zijn. Hü nodigt
ons uit eens met h»m mee te gaan
om de verschrikkelijke vernielingen

te bezichtigen. We maken wederom

een afspraak met den burgervader.
..Hoe moet het met de onderduikers
die nog onder een il]po">i« -i~--leven. maar graag een eigen persoonsbewijs willen hebben?"
De burgemeester vertelt, dat er ot>
het Bevolkingsregister viifentwintig
mensen uitgemikt moesten wn-i m
en dat er nu nog maar betrekkelijk

Helloh Cnac,
Je was

verdraaid welkom en we vonden

het knap sportief, dat je voor ons de

...

Nazi's te lijf wilde
Maar onze meisjes!
Kom nou, dat is toch niet de scalp, die
je huiswaarts wilt brengen? Zullen de
Canadese meisjes dat overigens erg sportief vinden?

En geliefde ex-verloofde, hoe is het met
jou? Wij mannen, kunnen de zon in het
water zien schijnen en we mogen het wel,
dat die jongens zo eh
opgewest verwelkomd werden. Maar denk er om: dé
Canadezen komen en gaan en wij blijven.
Een „kiss'', aceoord, maar voor de rest:
good byel

.. .

2

weinig over zijn. Ook hier moeten
nieuwe werkkracht^" '"-—
„Burgemeester," vragen wij verder:
„Op de Dam zei u, dat u misschien
het Duits van de schoO
schrappen...."

aldus valt de burge„Jongelui,"'
meester ons in de rede: „Nu moet
ik dadelijk beginnen iets recht te
zetten. Ik heb al meer gehoord, dat
00. verkeerd is opgevat. Ik persoonlijk zou graag zien, dat het
Duits wegging. Let daar wel op.
Natuurlijk zal ik proberen het zo
ver te doen komen, maar tot nu toe
is het maar een persoonlijke wens
van me."

Jeugd pak aan!
De kogel is door de kerk, oftewel
de Amsterdamse burgervader geïnterviewd. Het resultaat ervan
is... tja, wat is het resultaat er
van? Misschien begrijpen wij het
gemeentelijk apparaat verkeerd,
maar elke poging om aan de slag
te kunnen gaan, is op een of andere manier in de kiem gesmoord.

Aan besprekingen geen gebrek,

aan succes des te meer! Wij
dachten in onze simpelheid, dat
wanneer de eerste burger van
Amsterdam ja zegt, de tweede,
derde en vierde burger er geen
neen van gaat maken. Och, we
zijn niet pessimistisch, we willen
alleen maar zeggen, dat de spontaniteit, waarmee onzerzijds hulp
voor de heropbouw van Amster-

dam werd aangeboden, werd
aanvaard door de burgemeester,
maar niet door enkele hoofdambtenaren. We blijven even
vrolijk en zullen met des te meer
klem er op aandringen, dat we
er bij horen en onze handen en
hersenen willen gebruiken.
o, die beDe besprekingen
sprekingen!
worden voortgezet, want er is zo razend veel te
doen. En daarom zeggen wij
toch: Jeugd, pak aan! Meld je
overal waar werk"is! Wacht niet
af tot wij eindelijk kunnen schrijven: hè, hè, het is voor elkaar!
Laat je zelf reeds zien, bij de
bureaux, bij de arbeidsreserve, bijde P.W., overal, en voor de
rest
succes!

— —

„En burgemeester, wat zijn uw
redenen voor dit schrappen?"
„Er zijn er drie.
1. Afschaffing van het Duits als
leervak Is een waardig, scherp en
blijvend protest van het gehele
Nederlandse volk tegen de gebeurtenissen van 10 Mei 1940 tot 7 Mei
1945.
2. Afschaffing van het Duits als
leervak ontlast het overladen onderwijs-programma en maakt tijd vrij,
die in verband met de gewijzigde
positie van Nederland beter aan
andere vakken besteed kan worden.
In de eerste plaats aan de lichamelijke opvoeding en aan practisch
werken. Ons ontbreekt als volk een
zekere handigheid in eenvoudige
technische werkjes. Op de middelbare scholen wordt bijv. electriciteitsleer zeer theoretisch behandeld,
maar een kleine reparatie aan snoer,
stopcontact, een sluiting in de leiding enz. kunnen maar weinigen zonder levensgevaar uitvoeren. Ik zou
veel theorie willen geven voor zeker
practisch kunnen, zoals bijv. vele
Amerikanen hebben.
3. Door afschaffing van Duits als

leervak beschermt het Nederlands
zichzelf tegen een naburige
haard van geestelijke besmetting,
welke gevaarlijkheid nog vergroot
wordt door de nauw verwantschap
van beide talen en door de geestelijke
gesteldheid van velen, wier Moedertaal Duits is.
Handhaving van het Duits bij het
onderwijs in Nederland zou gelijk
staan met het op Nederlands gebied
gereedhoutjen van verscheidene bruggenhoofden voor den vijand.
Dit ten aanzien van Duits. De ontspanning van de Jeugd in de vrije
tijd is een probleem, dat eveneens
grondig ter hand moet worden genomen. Ten slotte wil ik wijzen op
de grote invloed, die de volkshogescholen op het cultuurpeil van de
Deense bevolking in zijn geheel hebben gehad."
Wij wijzen den burgemeester erop.
dat de jeugdbewegingzich zeer zeke>met de ontspanning en cultuur zal
volk

bezig houden.

We staan op en met de belofte, dat
hij nog vandaag over onze voorstellen zou spreken, nemen we met een
stevige handdruk afscheid van den
burgervader.

B.Z.

Herr Leutnant helpt de Tommies
Ze liepen voortdurend met
plannen rond om weer naar
de overkant te komen.
dige daad van een NederlandEen
prachtig plan werd ten
vrijheidsstrijder
se
verhaald.
Wij deden dit in antwoord slotte in elkaar gezet. De
op de honende uitspraak van Tommies zouden als doofstomme passagiers naar een
een Duits officier in Rotadres reizen, vanbepaald
terdam: „De Nederlanders
zijn 1af..." Thans willen w_ waar ze verder geholpen
het Nederlandse meisje voor zouden worden. Miep zou als
verpleegster
het voetlicht plaatsen, dat begeleidende
kwam zij
optreden.
Koket
óók haar rol in de onderaan de startplaats, in unigrondse strijd heeft vervuld.
form en met verpleegsterkap. De papieren waren in
had
voordat zij orde, kaartjes voor de trein
gearresteerd werd
gekocht. Miep droeg een
altijd deel aan ons werk, zij koffer, waarin de uniformen
ging daarbij gekleed als veren paperassen van de Tompleegster, waardoor succes mies zaten. De expeditie
bij voorbaat vast stond. De
scheen volkomen naar wens
moffen konden niet nalaten te verlopen. In de trein geen»
controle, behulpzame passahet charmante verpleegs'teralles ging goed.
tje met alles te helpen, giers
waarvan Miep' natuurlijk Edoch, in het gezicht van de
dankbaar gebruik maaktt.
haven dreigde nog de misTwee Engelse vliegeniers lukking. Bij het tourniquet
waren met een parachute uit stonden twee moffen de kofeen aangeschoten vliegtuig fers te controleren en in de
naar beneden gekomen. Zij koffer van Miep
waren bij ons van harte Miep .heeft haar plan echter
welkom, maar de piloten al klaar. Zij klampt een
wilden niet langer blijven Duits officier aan en vraagt
dan strikt noodzakelijk was. in haar prachtigste Duits:

tot nu toe in
WIJelkhebben
nummer een moe-

MIEP

—

—

„Bitte, wollen sic so freund„verpleegstertje" geen hulp
lich sein meine Handtasche weigeren. Herr Leutnant
zu tragen, ioh bin sehr mil- pakt de koffer op en de verpleegster met haar „doofde!"
En ziedaar, de imof, die altijd stomme" patiënten volgt de
gereed staat een ieder af te kruier in feldgrau.
blaffen en uit te kafferen, De Tommies zijn reeds lang
hij kan aan dit charmante in old-England aangekomen.

MEN ZEGT IN:
Polen Zelfs al kookte een kok een vlieg, hij
zal een vleugel voor zichzelf houden,
(Dat slaat niet op de Centrale Keuken

Voor-Indi'é Er is vijandschap tussen graven en laten
graven»

(Kenden de Hindoes ook spitters voor de Weermacht?)

Servië Wat is het nut van een wijde wereld,
als je schoenen te nauw zijn?
(Een Servisch spotternijtje op de trekkers?)

Oekraïne Voorzichtigheid is geen lafheid; zelfs
vlooien zijn gewapend.
(Niet voor niets hebben de Oekraïners 3 jaar lang de illegaliteit moeten beoefenen)

Frankrijk Een vader is
gegeven.

een bankier,

door de natuur

(Vooral als je zakgeld erbij inschiet

"

. . .)

Duitsland Een gehele natie bestaat dikwijls voor
de dwaasheid van één man ....
(En dat is uitgerekend een Duits gezegde!)
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De drooglegging
van

de Zuiderzee

„Wij willen voortbouwen", was het
parool na de vorige oorlog, in ons
land, en
men ging aan de slag.
Een van de grootste werkzaamheden,
die in 1918 op het programma stond,
was het droogleggen van de Zuiderzee. Weliswaar had de drooglegging
van de Zuiderzee reeds op meerdere
programma's gestaan, o.m. was het
reeds Hendrik Stevin, die in de
17e eeuw plannen ontwierp om de
Waddeneilanden door middel van
dijken met elkaar te verbinden en
Ameland met de vaste wal, hetgeen
volgens zijn woorden dan: „Veel
gionts bequaem om te bedijken" zou
opleveren.
Zoals op zoveel .gebieden was ook
hier weer een Hollander zijn tijd ver
vooruit, want de deskundigen die
twee eeuwen later plannen ontwierpen voor de indijking en drooglegging der Zuiderzee, vonden cle plannen van Stevin lang niet gek, en een
zeer uitvoerige discussie moest ten
slotte beslissen in de vraag: drooglegging van de Zuiderzee met de
Waddenzee er bij of drooglegging
van enkele delen zoals Wieringer,meer en Hoornse hop.
Zoals men ziet, de drooglegging van
de Zuiderzee was geen uitvinding van
ingenieur Corn. Lely, die in 1891 zijn
plan over de drooglegging van bepaalde delen van de Zuiderzee voltooid had.
Hij was slechts de voltooier van een
historisch ideaal, zij het ook een
geniale voltooier, want in 1918 worden zijn plannen door het parlement,
in de z.g. Zuiderzeewet, aangenomen
en wordt een aanvang gemaakt met
het „Plan-Lely", dat niet alleen ons
land weer naam en faam in de wereld
gaf, maar dat ook de' geestelijke
vader van de drooglegging der Zuiderzee, wereldberoemd zou maken.

Van oudsher heeft ons volk een strijd
tegen het water gevoerd; in deze
strijd tegen het natte element, bereikten wij grote successen. Dante, de
grote Italiaanse dichter, schreef in
de 13e eeuw in zijn beroemde ge-

dicht: de Hel, reeds:
Zo Tussen Brugge en Witsand

[verweren,

De Vlamingen zich, bang als de vloed
[zal naken,
En maken een schutswal, die de zee
[moet keren.
Meren en moerassen werden door de
stoere Hollanders drooggelegd, grote
stroken kustland polderden wij in de
loop der gesohiedenis in, maar het
plan tot drooglegging van de Zuiderzee blijft verreweg het belangrijkste
werk. Kort na de beëindiging van de
eerste wereldoorlog werd, nadat uitvoerige voorbereidingen waren getroffen, een aanvang met dit grootse

werk gemaakt.
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„Een volk, dat leeft, bouwt aan zijn toekomst"
Het
In 1932 was de grote afsluitdijk
tussen Wieringen en Friesland gereed
en het zal zeker nog 20 jaar duren
voor dat de plannen geheel voltooid
zijn. Het droogleggen van de Zuiderzee zal ons land 200.000 H.A. vruchtbare grond geven, waarop 20.000
boerderijen van gemiddeld 10 H.A.
gevestigd kunnen worden.
Op de plaats, waar de laatste opening
van de dijk werd opgevuld, is een
monument aangebracht waarop te
lezen staat: „Een volk dat leeft,
bouwt aan zijn toekomst."
De Duitsers hebben getracht dit
bouwwerk te vernielen en toen de
mare in ons land ging dat zij de dijk
hadden doorgestoken, voelde iedere
Nederlander dit als een ramp aan.

monument op de Afsluitdijk

Als eerste deel van het plan Lely
werd het eiland Wieringen bij N.Holland ingepolderd, daarna kwam
het grootse bouwwerk, de afsluitdijk
tot stand. Deze dijk heeft een lengte
van 35 km en is een sieraad ia de
rij bouwwerken die In ons land in de
20e eeuw zijn uitgevoerd.
De Zuiderzee, een geliefd terrein van
vele vissers (Marken, Volendam, etc.)
werd door de afsluitdijk een binnenaneer en werd omgedoopt in „IJsselimeer".
Het N.O. deel de z.g.n. Noord-Oosterpolde.r is nu ook geheel drooggelegd,
waardoor Urk zijn karakter als
eiland verloor.
Zo maakten Hollanders na een der
grootste rampen die de mensheid

Psychologische sporttrucs
Wat is rugby? Deze tak van>
sport ontstond eigenlijk onder dezel
naam ongeveer 1870, toen tijdens I
een voetbalwedstrijd in Albion een'
der spelers de bal in zijn handen nam
en er mcc wegliep. In Amerika
spreekt men dan ook vaak over voetbal als men rugby bedoelt, rugby
wat we — als we het zouden willen
doen
kunnen vertalen met stoeipartij.
Rugby stellen we ons voor als een
zeer ruwe sport, doch zonder dat het
een spel is voor dames van een naai-

—

kransje moet ik toch nog wel eens
met een glimlach terugdenken, wat
ik er tijdens mijn Lagere Schooltijd
over hoorde en.... geloofde:
Als bijvoorbeeld de Schotten een interland gingen spelen in Frankrijk,
namen _e een vaatje whiskey mede
en vóór de wedstrijd werd uitgemaakt wie als slachtoffer zou
vallen

We willen in dit verband evenwel
«ver wat anders schrijven, namelijk
over de invloed van psychologie bij
rugby en wat dat betreft, is men in
de TJ.S.A. al heel ver gegaan, voor
ons nuchtere Hollanders wel hèèl ver.
Een coach moet in de Staten vóór
alles zijn een goed psycholoog,
waarbij slechts èèn principe opgeld
doet: Het moreel van de eigen ploeg
verhogen ten koste van dat der
tegenpartij.
D" coach van Notre Dame, Knut
R^ckne
zijn naam verraadt Deense
was een der eersten, die
afkomst
middelen aanwendde om de tegenstanders reeds vóór de wedstrijd hun
zelfvertrouwen te doen verliezen,
we.arbjj u wel in het oog moet houden,
dat alles hier gebaseerdis op Amerikaanse toestanden.
Knut liet, om een voorbeeld te noemen, eerst een honderd reserves in
sportkleding het veld opmarcheren

——

rof ons land groot in alles, waarin
jen klein land groot kan zijn.
Weer is een grote wereldbrand ten
einde en wederom is ons parool: „Wij
willen voortbouwen", alleen is ónze
taak nu aanmerkelijk zwaarder.
Steden zullen moeten herrijzen,
nieuwe haveninstallaties worden aangelegd, het spoor- en wegennet

worden herzien en wat al niet.
Maar wij zullen echter niet alleen
opbouwen, wij zullen tegelijk voortbouwen, opdat ons land eens zal zijn:
groot, vrij en onafhankelijk.
De Nederlandse jeugd heeft hierbij
een zeer belangrijke taak te vervullen. Wij zullen moeten tonen uit het

in Amerika

en dat dit indruk maakte op de
tegenstanders, blijkt wel daaruit, dat
de andere coaches tenslotte weer een
tegenibevel aan hun spelers uitvaardigden: Zolang de parade duurde,
moesten ze naar de grond kijken
Trouwens, Rockne hield ook tevoren
besprekingen met zijn spelers en
leerde hen o.a. steeds een gezicht te
trekken alsof ze bij voorbaat zeker
waren van de overwinning, hoewel
hij hen tevens goed voorhield in werkelijkheid juist niet hovaardig te zijn.
Ook moesten de Notre Dame-spelers
zich als grimmige duivels weren,
doch eens had de leider van Georgia
Tech een listig plan uitgedacht. Op
een gegeven 'moment — tijdens een
felle serum — stapte de aanvoerder
van de Georgians uiterst minzaam
op zijn tegenstanders toe en sprak:
„Zeg, ik heb jullie vergeten uit te
nodigen voor het feest ter ere van de
Notre Dame vanavond, er komen
ve-3l aardige meisjes en ik hoop, dat
jullie ook komen". De captain van de
Notre Dame slikte een lelijk woord
in, maar kon tenslotte niets anders
zeggen, dan dat ze graag kwamen.
Georgia. Tech, als veel zwakkere
tegenpartij, maakte van de verwarring gebruik en won.
Chick Meehan van The New Vork
University had een ander recept. Hij
liet zijn spelers na de eerste speelhelft in looppas het veld verlaten en
lachend over een houten hek sprinDit
gen; zó fit waren ze nog
middel kwam erg in de mode en had
toen veel succes.
Weer een ander trachtte zijn 15-tal
uit zwaargewichten te formeren en
liet ze dan èèn voor èèn het veld
opmarcheren, de lichtste van 185
pond voorop,- die van 250 het laatst.
Percy Haughton van de Harvard en

Columbia ging o.a. wetenschappelijk
te werk en gebruikte foto's bij het
bespreken van de speelwijze der
tegenstanders. En toch, ook Percy
was niet afkerig van een „Barnum
en Baily-stijl". Zo liet hij eens, om de
tegenpartij te imponeren, vóór de
aanvang drie dozijn ballen op het
veld werpen, liet toen Oharles Brickley, den goalgetter, komen, die ze alle
36 'over de lat trapte (de lezer bedenke dat het rugby is, dus o v e r de
lat!). Vale was zo geïmponeerd, dat
Charles ook tijdens de wedstrijd alles
kon scoren.
De baas van de Bisons paste een oude
truc toe en liet in de strijd tegen
Villanova zijn spelers alle omvergelopen tegenstanders ophelpen, maar
zijn sportieve, galante spelers vonden
dan steeds — en zegden het natuurlijk hardop —, dat de opgeholpen
tegenstander er zo beroerd uitzag:
„Man laat de dokter toch halen"
De Villanovians voelden zioh tenslotte zó siap, dat de Bisons gemakkelijk

wormen.

In 1925 ongeveer was Ted Grange
van Illinois een vermaardheid en zijn
team was wat men noemt een èènmansploeg; zonder Grange geen zege.
De coach van Minnesota had daarom
een hele week over niets anders gepraat met zijn spelers dan over Ted,
diens rode haren, zijn ijshandel in de
zomer enz. Hij maakt, zijn spelers
razend door steeds maar over Ted te
praten: acht man moesten niets
anders doen dan Ted hinderen en de
boot was helemaal aan toen ze op de
bewuste speeldag op aanplakbiljetten
lazen: Hij is er!

Wie?
Wel wie anders dan Ted Grange!!!
Toen waren de 15 van Minnesota niet
meer te houden, Grange kreeg het
'"zo hard te verduren, dat hij na korte
tijd het veld moest verlaten en Illinois
Kle,-.pederlaag leed.
Het opwekken van de „Mysterieuze
Krachten in de Sport", zoals men ook
eens de voetbalinternationaal Mauk
Weber van A.D.O. wild maakte, wat
de beroemde Italiaanse linksbuiten
Orsi geweten heeft, is nu wel meer
bekend.

zelfde goede hout gesneden te zijn als
onze voorouders, die zulke prachtige
plannen als de Zuiderzeedemping
wisten te ontwerpen en te voltooien,
aan ons is de taak weggelegd ons
volk een waardige plaats te doen
innemen in de rijen der volkeren van
de wereld.
Een van onze liederen zegt:

„Een nieuwe wereld dragen wij"
„Op onze jonge schouders".
Laten wij maken, dat wij mede de
nieuwe wereld op onze schouders
dragen en dat wij haar ook kunnen
tillen.

En zo is dan toch nog de laatete
regel weer aan voetbal gewijd, waaruit blijkt, dat het bloed toch altijd
weer kruipt, waar het niet gaan kaa.
JAWE.
Een COACH is de technische leider van de
ploeg.
Een SCRUM wil zeggen: Van heide zijden stellen 8 spelers zich tegenover elkaar
op in 3 „lagen" (3-3-2), ze haken
de armen m elkaar en dringen
zich als het kan naar voren, opdat de tussen beide groepen liggende bal met de benen naar de
achter hen staande Bpelers gewerkt
kan worden.
Een CAPTAIN is de aanvoerder.
Een BARNUM- en BAILY-stijl is de stijl, die
door het Amerikaanse circus Barnum en BaÜy in het leven is geroepen.
Een GOALGETTER is een maker van doelpunten.
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Indonesië

en Wij

moet er aan! Daarover is
geen meningsverschil, want evenals het bestaan van een fascistisch Duitsland Europa in een hel
veranderde, evenzo is het bestaan van
het fascistische Japan de sta-in-deweg voor vrede in het Verre Oosten.
En toch, terwijl een ieder er mee eens
is, dat de Japs uit Indonesië verjaagd worden, staat de jeugd in het
algemeen niet stil bij het vraagstuk
Indonesië.' Het is niet zo verwonderlijk: in Nederland waren we zelf de
dupe en daarom verzetten we ons,
Indonesië, ach, het is zo ver weg en
om daar nu te gaan knokken, wat
hebben we er mee te maken? Het
is vanaf de schooljaren in ons geprent: Nederlands-Indië hoort bij
Nederland en iedereen moet van
onze koloniën afblijven. Zolang niemand zijn handen uitstak naar die
koloniën, was het allemaal best en
hoefden we er verder niet over na
te denken. Maar de Japs zitten er,
een hevige oorlog is aan de gang
en de regering vraagt ons ons te
melden om te gaan vechten. En nu
zijn de twijfels opgekomen en het
zich aanmelden gaat erg druppelsgewijze. De meesten, die zich melden, doen dat bovendien niet uit
ideeële overwegingen, maar omdat
ze in Nederland zijn vastgelopen en
er geen gat meer in zien Misschien

verdienend Nederland een gevoelige
draai om de oren gaf. Van die tijd
kwam er ook een andere belangstelling voor Indonesië dan alleen interesse om winst te maken. Vele
Nederlanders kwamen op voor de
rechten der Inheemse bevolking, Zij

Dat klinkt niet erg fraai, maar hebben we ooit beter geleerd? Reeds
de eerste Nederlanders, die ruim
300 jaar geleden in de Indische Archipel voet aan wal zetten, was het
om de „ping-ping" te doen.
Als we heel eerlijk zijn is er in de
(onderdrukte) positie van den Inlander in die 300 jaar slechts deze
verandering gekomen, dat hij in de

de Nederlandse jeugdbeweging
en de jongeren uit de nationale
beweging in Indonesië, zowel ter
vorming van gemeenschappelijke
studiegroepen als het tot stand
brengen van een broederlijke
sfeer tussen de jeugd van beide

JAPAN

levert Indonesië nog wel wat op

...

beginne als koelie en slaaf gebruikt
werd voor de Oost-Indische Compagnie en later als goedkope werkkracht voor het Nederlandse grootkapitaal.
Wij kunnen niet aannemen, dat de>
mannen, die met millioenen spelen
en bezitters zijn van de Indonesische
oliebronnen, plantages en mijnen, het
devies hunner voorvaderen, dat de
Inlander, slaaf geboren, als zodanig

behandeld moet worden, nu plotseling los laten. Daartoe moeten ze
gedwongen worden.

zijn er vele lichtpunten! Het
TOCH
Mulbegon al in 1860,
Toen,een

tatuli met zijn geweldig boek „Max
Havelaar" heel aan Indonesië geld
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verlangden een rechtvaardiger beheer der overzeese bezittingen en een
bestaansmogelijkheid voor den Indonesiër. Men ging ook rekening houden met het „Adat", de inheemse
beschaving. Het sprookje, dat de
gemiddelde inlander, wat zijn geestelijk vermogen betreft, bij den
Europeaan ten achter staat, gelooft
niemand meer, al wordt er nog wel
mee geleurd. Langzaam maar zeker
groeide de zelfstandigheidsbeweging
in Indonesië, die ongetwijfeld in deze
jaren van Japanse bezetting nog
aan kracht en betekenis gewonnen
heeft.
Wij zien lichtpunten! Niemand minder dan de Koningin zelve beloofde
in een rede in December 1942, Indonesië zelfstandig en gelijkberechtigd

Wij ijveren.
dat in de algemene ontwikkeling
voor de Nederlandse jeugd wordt
opgenomen de studie over de
maatschappelijke en algemene
toestanden in Indonesië;
dat er nauw contact komt tussen

volkeren;
dat er, ter bestrijding van het
analfabetisme, algemeen volksonderwijs in Indonesië komt, te
houden in de eigen taal en door
Inheemse onderwijzers;
dat voor dit doel kweekscholen
ter vorming van deze onderwijzers geopend worden;
dat de Indonesische jeugd in de
gelegenheid wordt gesteld industriële en agrarische opleiding te
volgen, zodat het over eigen
kader gaat beschikken;
dat de sociale wetgeving, zoals ze
in ons land is en wordt, ook
wordt toegepast in Indonesië;

dat de nationale beweging in Indonesië niet alleen onbelemmerd
kan opbloeien, maar van regeringswege wordt gestimuleerd.

te verklaren tegenover Nederland,
met het recht van vrijwillige samenEen Koninklijke belofte,
werking.
acht millioen Netegenover
gedaan
derlanders en vn'f-en-zeventig millioen Indonesiërs. En... een vorstin
houdt men niet aan haar woord, een
vorstin houdt haar woord!
Wij zien het grote lichtpunt, dat de
jonge generatie over de hele wereld
het oude pad van onderdrukking en
uitbuiting van de ene mens door de
andere, van de ene natie door de
andere, wil verlaten en de weg inslaan van broederlijke samenwerking
en oprechte vriendschap. Reeds op
het
Tweede Wereldjeugdcongres,
dat in Augustus 1938 nabij New
Vork gehouden werd en waar de
millioenenjeugd van 48 landen uit
alle werelddelen vertegenwoordigd
was, werd erkend, dat economische
en politieke overheersing van het
ene volk over het andere, niet slechts
immoreel is, maar ook een voortdurende bron vqor conflicten. Er werd
erkend, dat alle volkeren, die naar
vrijheid streven of die voor hun vrijheid strijden, op zelfbestuur en
zelfbeschikking recht hebben!
Er is ten slotte het lichtpunt, dat,
ook al is Indonesië ver weg en nog
altijd voor velen een vaag begrip,
wij. die zelf vijf jaren onder het juk

der onderdrukking zijn doorgegaan,
begrepen hebben, dat wie vrijheid
voor zichzelf wil, de vrh'heid niet
aan anderen mag onthouden.

wat nu? Moeten we in en
MAAR
voor Indonesië gaan dienen, ja
Het is een vraag op de man

dan neen?
af. Het is echter niet zo eenvoudig
hierop het simpele, maar zo beslissende ja of neen te antwoorden. Omdat het een kwestie van leven én
dood kan zijn èn omdat de beantwoording van meerdere factoren afhangt.
Er zijn de factoren, die we tot strekking van ons artikel maakten.
Er kan geen rust komen, zolang de
Japanse

oorlogshaard brandt en er

zijn nu eenmaal mensen nodig om te
blussen. Aan de andere kant is er de
factor of de deelname van Neêrlande
jeugd aan de bevrijding van Indonesië inhoudt de bevrijding van élke
overheersing, dus ook van de Nederlandse. Hierin wordt dus mede ons
antwoord bepaald door de houding en
daden der Nederlandse regering, wie
zij overigens ook moge zijn. Er is

nog een derde factor van belang.
Onze tekenaar illustreerde het artikel en hij deed de blanke en bruine
hand ineensluiten en bracht landbouw en industrie als achtergrond....
Kijk, we willen de opbouw in Nederland. Opbouw zal er ook moeten zijn
in Indonesië. Dat zal samen dienen te
gaan. Maar dan heeft de Nederlandse
voor haar materiele verjeugd
er niet minder belang bij,
heffing
dat de Japs verdreven worden. Indonesië ligt in vele opzichten braak;
hoevele jonge vaklui, technici en wat
al niet kunnen emplooi vinden in het

——

Rijk-der-eeuwige-groene-eilanden.

Dit heeft niets te maken met de
oude imperialistische opvatting van

uitbuiting. Integendeel, een dergelijke vreedzame penetratie van Nederlandse jonge mensen, die samen
met de bevrijde Indonesiërs bouwen
aan de toekomst van Indonesië druist
in tegen de belangen van hen, voor
wie het rubber-, olie- of suikeraandeel de bijbel is. Dezulken hebben
slechts belang bij een achterlijk, onderdrukt Indonesië; Neêrlands vooruitwillende jeugd daarentegen heeft
belang bij een snel opkomend Indonesië, dat plaats en werk yoor zichzelf en anderen heeft.
Hij, die iets bereiken wil, moet er
voor strijden. Met deze wil voor ogen
kan men naar Indonesië gaan om
iets groots te presteren.
F. S.

0.1.-COMPAGNIE
MULTATUI,I

Het lichaam, dat alle Nederlandse handel op Indonesiëin
handen kreeg. Opgericht in
1602, ontbonden in 1800.
Schuilnaam van Eduard Douwes Dekker (1820-1887). Multatuli betekent: „Ik heb veel
> geleden." Hij was assistentresident op Java. Hij schreef
het boek „Max Havelaar of
de koffieveilingen der Nederlandse Handelmaatschappij"
als aanklacht tegen de onmenselijke toestanden waaronder de Inheemse bevolking
gehukt ging.

Wie vrijheid
voor zichzelve wil,
onthoude haar
niet aan anderen!

OPROEP
aan de Nederlandse Jeugd
moet iets gebeuren! Te lang reeds
zitten we met de handen in het haar, te
lang reeds moeten we werkeloos toezien,
terwijl er aangepakt moet worden! Te
lang zijn we vau alles te kort gekomen.
Wij willen sporten, wij willen kaïnperen,
wij willen studeren, wij willen vooruit!
Wij willen gelijke kansen voor aileu, wij
willen levensmogelijkheid, wij willen weer
vrij en vrolijk zijn!
Om dit te bereiken, is er één grote jeugdbeweging nodig, waarvan een ieder lid
kan zijn, Enkele jeugdgroeperingen en
jeugdbladengaven de stoot tot oprichting
van het Algemeen Nederlands Jengdverbond. Dit nieuwe Verhoud wil de jeugd
organiseren, het wil een einde maken
aan de 230 jeugdorganisaties.
Het ia slechts een begin, om te slagen
hebben we ook jou nodig! Treedt toe
tot het ANJV! Helpt het Jeugdverbond
sterk en groot maken, in het belang van
onze eigen toekomst!

Er

Commissie van voorbereiding
TINDS VAN AKEN, Haarlem, redacteur „Jeugdland"
GRÉ BREEUWER, Wormer, redactrice „Vaart
SIEP GEUGJES, Zaandam, redacteur „Jeugd"
DICK DE GANS, Amersfoort, Gewest, voorz.
J.G.0.8. en redacteur A.S.J.
KKED HOEKSEMA, Amsterdam, vooral, hoofdbestuurslid N.J.N.
JOOP JANSMA, Blaricum, redacteur ..Pionier"
DICK VAN JDER MEER, Naarden, redacteur
„Onder dc l.oupe"
FRED SCHOORENBERG, Amsterdam, redacteur

.Jeugd"

JAN SCHULTSZ, Amsterdam, redacteur »Onder

de Loupe"

Het secretariaat van het Algemeen
Nederlands Jeugdverbond is ge:
vestigd te Amsterdam-Zuid
Stadhouderskade 51, teleioon 93716

Beginselverklaring
van

de A.N.J.V.

HET DOEL IS:
de organisatie van de Nederlandse Jeugd,
de strijd voor de democratie, d.w.z. gelijke
kansen voor allen,
de strijd tegen de demoralisatie.
HET MIDDEL HIERTOE IS:
de geestelijke en lichamelijke opvoeding,
de ontplooiing tot vrije persoonlijkheid.
Het A.N.J.V. is ORGANISATORISCH opgebouwd uit de sectoren, die alle terreinen van
het jeugdleven omvatten, zoals cultuur, ontwikkeling, ontspanning, sport, enz.

Eerste Jeugdherberg geopend
Het A.N.J.V. heeft zijn eerste Jeugdherberg geopend en wel in Blaricum,
Waterschapslaan 1. Toegang alleen
verkrijgbaar via Stadhouderskade 51,
Amsterdam-Z.
Wat betekent

S.H.A.E.F.? Op zn Engels: Suppreme Headquarter Allied Expeditioncry Forces; op zn
Nederlands: Opperbevel van de Geallieerde

Expeditiestrijdkrachten.

CA.? Dit is de afdeling van Jiet S.H.A.E.F., die
zich bezighoudt met de binnenlandse, burgelijkc aangelegenheden van ons land: Civil Af-,
faire en betekent dus Burgerlijke Aangelegen
heden.
CD. ? Cixil Defence, het strijdende gedeelte
van de -Binnenlandse Strijdkrachten, dat uitsluitend recht geeft tot het dragen vau wapens.
t
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cratische staatsinrichting wordt verklaard. Op die wijze worden de
kiemen gelegd voor een bewust
staatsburgerschap en is de basis aan-

Wat

wij

er van denken

De schuld der ouderen
„Wat hebt gij ons nagelaten?" lezen
wij in vele brieven van jongeren, die
teleurgesteld een geruïneerde wereld
aan hun voeten zien liggen. De toon
in deze brieven is scherp en aanklagend. En hebben zij ongelijk, wanneer zy vaststellen, dat indien alle
democratische krachten bereid waren
geweest een „actief afweerblok tegen
het fascisme" te vormen, zoals een
briefschrijver het uitdrukt, deze oorlog er niet was geweest! Eén onzer
lezers trekt de volgende conclusie uit
„de schuld der ouderen" voor de
jeugdbeweging:
„Gij, ouderen, zijt mede verantwoordelijk voor de oorlog en de
chaos. Nu hebt ge ons geroepen
om met ons bloed de oorlog te
veranderen -in vrede, de chaos te
verkeren in orde. Welnu, deze
boze erfenis hebben wij te aanvaarden, dat is onze plicht,
maar hiertegenover behouden
wg ons het recht voor om met
die erfenis om te springen, zoals
het ons goeddunkt. Dat wil zeggen, dat wij, jongeren, mede zullen beslissen in alle problemen
van oorlog, vrede, chaos en orde."
De steun der ouderen
Ook de ouderen schrijven aan „Jeugd".
In een brief van een tweetal volwassenen, waarvan we enkele fragmenten citeren, ontmoeten we de opvat-

ting, dat de na-oorlogse jeugdbeweging zich zou ontwikkelen naar jeugdwerk, d.w.z. niet meer zo zelf-geleid
als dat vroeger met de vrg'e jeugdbeweging zo sterk het geval was. Hun
mening is:
„Aangezien wij helaas moeten
constateren, dat door oorlog en
fascisme grote delen der jeugd zijn
gedegenererd, niet in staat tot

bewust handelen, vermenen wij.
dat ouderen de leiding der jeugd
voorlopig op zich moeten nemen,
niet met de bedoeling haar onmondig te maken, maar kennelijk
om haar door juiste opvoeding
tot zelf- en bewust-leiden te
brengen."

„O.i. zou een Jeugdraad in het
leven geroepen moeten worden,
bestaande uit personen, bereid, op

grondslag van een sociaal, politiek en cultureel program hun
medewerking te verlenen, dus
geen jeugdbestuur, doch meer
een Raad van Advies, waarmede
men met goed succes naar buiten
kan treden
In zon Jeugdraad

moeten b.v. zitting hebben: enige
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onderwijzers, beeldende kunstenaars, beroepsmusici, toneelspe-

wezig, waarop waardering en liefde
voor de democratische samenleving
verder kunnen worden aangekweekt."
„Spreken wij over de jongeren,
dan beogen wij meestal de jongens en meisjes, die de schoolbanken reeds verlaten hebben
en hetzij vakonderwijs genieten
of verder studeren, dan wel uit
noodzakelijkheid
economische
als werkneimer het maatschappelijk leven binnengetreden zijn.

Voor zover betreft hen, die na

!

de lagere school nog enig ander
onderwijs zullen genieten, moet
de in de hoogste klassen der
lagere school opgevatte draad bij
het voortgezet onderwijs verder
uitgesiponnen worden."
„Daarnaast zijn de jeugdorganisaties de aangewezen lichamen
om de opvoeding tot democratisch staatsburger op aangrenzend terrein te beïnvloeden en te
leiden. Jeugdorganisaties. welke
niet bereid zouden zijn aan deze
maatschappelijke taak van

lers, artsen, schrijvers, vertegen-

woordigers der vakbeweging, bekende figuren uit de sportwereld,
studenten, een architect."
„Het streven moet er op gericht
blijven, dat de jeugd zelf het roer
in handen neemt, wat echter niet
uitsluit, dat leden van de Jeugdraad, die actief zijn, gekozen kunnen worden in jeugdbesturen. De
tactiek in de werkzaamheden van
de ouderen moet zijn, dat die
ouderen pas dan naar voren
treden, waar het aan goede leidende krachten onder de jeugd
ontbreekt, dit om vooral geen
druk uit te oefenen."
Onderwijs en democratie
„Bij alle loffelijke pogingen,

die op
het ogenblik op velerlei gebied ondernomen worden om tot een duurzame
waarborg voor wereldvrede en maatschappelijke welvaart te komen, moet
vastgesteld worden, dat er maar zeer
om niet te zeggen geheel
weinig
niet gerept wordt van een verdieping
van opvoeding en onderwijs in positief
democratische zin."
Aldus wordt ons in een andere brief
geschreven en de schrijver vervolgt:
„Het onderwijs, dat in de democratische landen onbetwistbaar
op een hoger peil heeft gestaan,
ja, uiteraard moest staan, dan in
de fascistische en nationaalsocialistische landen, was desondanks niet doordrenkt van
een bewuste democratische ondergrond. Bij het vele. dat de kinderen, ook in Nederland, op de
schoolbanken hebben geleerd, was
niet inbegrepen een inleiding tot
het staatsburgerschap en een begrip tot waardering der democratische vrijheden "
De briefschrijver verlangt, dat de
jeugd op de schoolbanken nog iets
anders wordt bijgebracht dan lezen,
schrijven, rekenen, Nederlandse taal.
enz. enz. „Het zou geen weelde zijn;"
aldus schrijver, „indien op de lagere
scholen aan het lesrooster der hoogste
klassen een lesuur of vak werd toegevoegd, waarin op eenvoudige wijze
iets verhaald wordt over staatsinrichting en waarbij dan tevens op duidelijke wijze de betekenis van een demo-

—

eerste orde mede te werken, ziin

.
1

eenvoudig ondingen, welker bestaansrecht sterk in twijfel ""<»trokken moet worden
In Nederland verkeren wij in de gelukkige omstandigheid, dat vee
jeugdorganisaties van diverse
schakering reeds voor de oorlog
werkzaam waren in de zin van
democratische vorming harer
leden of aanhangers. Het wil
ons voorkomen, dat een dergelijke werkzaamheid aanstonds
van regeringswege niet alleen
aangemoedigd, ondersteund *-'

gesubsidieerd moet worden, maar
zelfs mag worden geëist. Aan
niets zal na de bevrijding milder behoefte zijn dan aan negatieve

arbeid."

Te optimistisch?
Een „Betondorper" is in zijn brief
van mening, dat „Jeugd" te optimistisch is ten aanzien van de kwalitatieve waarde van de jeugd. Volgens
hem hebben de vh'f oorlogsjaren de
jeugd geweldig gedegenereerd, staan
de ondergrondse strn'ders ver boven
de gemiddelde jongen en is zelfs een
percentage van 15% illegale werkers
nog niet de jeugd...
Is onze „Betondorper" niet wat te
pessimistisch? De waarde-bepaling
van de jeugd is geen optelsommetje!
Wij ontkennen niet het negatieve,
waarvoor de oorlog verantwoordelijk
is, maar koersen op het positieve, dat bij véél jongeren is gaan
leven, ook door en gedurende de oorlog. Met deze positief-willende jongeren moeten we aan de slag om de
massa der jeugd te winnen. Het zal
van ons werk afhangen of ons doel
bereikt wordt; wat optiimisme kunnen we daarbij wel gebruiken

Het idee

dat men dadelijk begrijpt,

is veelal het begrijpen niet waard
(MULTATULI)
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