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Op Zaterdag 27 Haart *f£4 te 20.00 war werd in gebouw
polsky", in staal "B" te Amsterdam een openbare vergadering ge-
feouden voor de lesera van het "Soolaai Waejcfclad", uitga** vaa
de KE3B, Het doel van deze vergadering vote propaganda te aafce*
voor dit orgaajj. De vergaderiag wag aangekondigd in no.10 van
nvt oT&oAi*. ]De tooivajug was gr&tis.
IB de aaal was een tafel geplaatat waar aohter 4 peraonen badfe« 3
plaataganomen t.w.; Paul van TIBHBN, gab. Djokjakarta 5-U-J

as ean vlerde niet bskendt peraoon.
De zaal bad een oapaeiteit van ongeveer 60 peraonen. Br «a?t
ongeveer 36 pergonen aanwe«ig, na«nen zovel ale vroweu,
Te 20.00 war werd de vergadering geopens! door de onbekende^
direct net woord gaf aen _^_^
Oedurende een half uttr apralc KIJ~©ver vereobillende
Allereerat gaf ni^ een uite«nzetting van de recbtazittinge»t
hij en van f ieaen bad den doorgeaaakt, Hij w&e de overt«igi3B^
toegedaan, Sat ook in oassatie zlj be id en en de KBSB in bet {
lijk aoudea worden geateld. Set wae nu iamera wel besezen, dj
de HSSB g«en voorteettiag is van de voormalige SSB.. Het was
dttidelijke nederlaag voor Sinister Bonker, die mi eeker z
beat zou doen on er eea wet door te krllgen die alsnog de
gcra verbieden, Hij waa eosnter zeker van de «ed*fiaag van fie
nister. loasera eee Eodanige wet zou door de Kas»r t

volg k«nnen bebben, dat deze mensen over uotPlopen na&r 4

maken zi jn. De Hinister zoa haaat verplieat zijn OB all*
groeperingen te verbiedea, v& dua ook d* ooBfflaj»lst»Ti. flfij fas4
eehter verkleard, dat h±^ di* eeker niet zou doea. Yerder zei
apreker, dat zi$ tegen bet wetsvooretel zotaden ingaan en a»t
alle opealijke en geoorloofde middelen eouden traebten feat y0ti
stel te zxillen torpederen. 2ij zouden de Kanerleden wetea te
beiavloeden en er voor zorgen dat de Minister acbipbretdfc aoa
lelden. Br sal eehter gebraik worden geaaakt van eerlijke «ttt d<
Bocratiache middelen.ook al si jn de tegewtanders ervan overt^
dat wij geheinie verbindlngen onderhouden met oud-SG-era en SB-
era.
Rierna gaf apreker een beaobouwing van "democratie". Hi 3
leek de democratie met earn 100 meter loop. Br eijn memaen,, die
deze afstand in 11 seconden lopen, dat eijn de aterren. Dan de
middelmatigen, die er 14 seeonden overdoen. Tenglotte nog de
sleehten, die voor deae afotand 18 seeonden nodig bebben, ta
iraidige democratie is ket etreven van de regering er sleohta
gericht ota die mensent die er 18 second en over doea e"e"n seei«
enellerjf te laten lopen. Verder gaan de oisen van deze
niet. Br eit dua geen fat ia. De president van de regriag
ieapad, die tot de gemi«UJ«ld«rni beltoort en de politick
mssisen rustig O8abele«£t. 2o is bet i&^ea^a ook met on!
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Overgenomen ult het "Sociaal Weekblad", jaargang 2 no 5

Raseenpolltiek in IsraBl

In de Joodse staat Israel is een belangrijke wet
afgekondigd. Huwelijken van Joden met niet-Joodse bur-
gers zijn voortaan verboden en zelfs de in het buiten-
land gesloten gemengde huwelijke zullen in Israel niet
worden erkend. Deze maatregel pleit opnieuw voor het ge-
zonde volksbewustzijn van de Joden, dat reeds in het
Oude Testament tot uitdrukking wordt gebracht. In fei-
te grijpt de moderne eugenetische wetgeving op de oud-
ste Joodse geschriften terug.

Wij kunnen slechts hopen dat vele regeringen het
voorbeeld van de israBlische zullen volgen. De stroom
van vluchtelingen uit Indonesia heeft ook in het na-
oorlogse Nederland een rassenprobleem geschapen, waar-
voor - in het belang van de Nederlandse zowel als de
Indonesische bevolkingsgroep - een oplossing gevonden
moot worden. Zolang dit probleem niet door middel van
emigratie of op andere wijze kan worden opgelost (waar-
bij wi3 ten overvloede nog eens opmerken dat van een
warkelijke oplossing alleen sprake kan zijn Indian wij
onze verplichtingen ten aanzien van de Ambonezen en an-
dere Indonesische volksgroepen ten voile nakomen door
hen krachtig te steunen in bun strijd voor zelfbeschik-
kingsrecht) zolang is een welbegrepan apartheidspoli-
tiek - die niets met rassendiscriminatie uitstaande
kan en mag hebben - ook hier de aangewezen weg.

Maar hoe gemakkelijk wordt in een wereld, waarin
de nivellering van alle r as sen en de samensmelting van
alle volkeren tot een door eenheidsmensen gevormde een-
heidsstaat het hoogste doel schijnt te zijn, deze in
alle gezonde volkeren levende drang naar"apartheid"
misverstaan. Het onlangs versohenen boekje van een der
meest vooraanstaande TTNESCO-geleerden, Prof. leVi-
Strauss, "Hace and history" spreekt in dit opzicht
met recht boekdelen. Wij hebben van hem mogen leren
dat de culturele verscheidenheid der mensheid uitslui-
tend te verklaren valt uit de "uiterlijke levensom-
standigheden"; wie zou er dan nog durven vragen waar-
uit de verscheidenheid van die uiterlijke levensom-
standigheden te verklaren valt? Has en cultuur, wordt
ons hier verzekerd, hebben in ieder geval niets met
elkaar te maken! Verbaatert U derhalve, breeders al-
ler landanl Eerlijk gezegd: wij hebben ons hart vast-
gehouden toen wij de afkondiging van de "Joodse huwe-
lijkswet" in Israel lazen; met angst en beven hebben
wij het commentaar van Prof. LeVi-Strauss en andere
UNBSCO-geleerden tegemoet gezien, die de kwestie "ras-
sendiscriminatie in Israel" ongetwijfeld bij de Vere-
nigda Naties aanhangig zouden maken. Maar dat is geluk-
king erg meegevallen: ook in haar laatste publicaties
trekt de UNESCO uitsluitend van leer tegen de apartheids-
politiek in Zuid-Afrika



P* 4
^8T y.**> j

Op 27-3-1954 was er la &*s*aaf>olBlqr te
gadering vaa d* 8.B.S.8.
Met opzet h»d da l«idisg van 4« M.l.b.B, het latan voorkomes
alaof deze bijeankojtst uitgin^ van bet Sooiaal
Aanwezig war en rcim 49 peir«Qjien.
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Bern aader
«as.

s? *es l*4Hng t* «i jn gakaaasa, dosfe t%t teem „ _T._

hield hij opniewt een lang enwrward
be tuog door Blei5«a4 ?cerd begrsiJen,
sprok op doaereade wl jze <sv6f

nis. Hl j ?.9l dat de ge^chledeuls sen o|>e«nTOlgiiig was
tegratie-«n dea-integratieperioden en 4at men tbaixs ia
des-integratieperiode ye rka erde.
Be taak van &e 5.E.3.3. aldua meet Toraead sijo
beeoheiden op as a«b^ergro«dl tt blljiwa tnplaats vaa
tionnair op de voopgiHujjo %e •%r*4ea»
Be opfereagst ran de acb«aloolleote bedroeg /. 10.—

zaalhuur bedroeg /. 1?f50
- -

tiifeottii v«a bet op Btf^aat verspreide
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W«B ai*

Hr Wept le-fes »i«t yafiwroad t
Weet u dat hier de zogeaasaaJa S,(e).3.E.
ding van de cmd 33er fw»l ?an flSSlfS? !J
Onae »ta4 ia tereobt -ferota op het devtes »

ilb«ftig, vaatj&ey
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flia»A*ganr*»ii a5 Ja»i 4,1. ward da e*re%» euwms wut *»
aofaaol K^isjljs. is feat gf&Ottw W«8tei.fl4*, W*»t«ind« 3 t*

tw*e vw»g«n

Tan het w»r»ldg«'b«u'»;«i ±ftgaf *as
weak,

B*aloten werd tot bat Torraen vaa aaa aeort
waarin alia oaraistan sitting zxillen kabb«n, «i4 -9tiH«ft
da gebattrtsnisssn in bia»«n-*n bultealand neetaa
onderliag soataa b*spr«fc»n.
£a avwad ward doer alia d«*lowaara ala go«l«agd b«B

baetaat dat de belatwres-feelliag roey fta&a ci»a«a
dezalfda

warden gsgaveB. Be aaalbuur ward door de
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la** »loh
vnatort altta aaa bat t*i*, tot ittvvaa alja totlTltalt, slja
iiliitton, tlja ktaalt ta orvarlag afhtagt ot att •avtlfctl* atato
its ftssaefct vox*** Ba hat it tta aotiiljk artiteli nan* or la la

teat «*>«14 aladt* Tvatg naar itotlta tea aatr pottta *a
fit a!** »tgr»ta eaaaartiYlng i* oagatwl*f*U grot ta
toavlljk loan tta ovtrtoiglag {g*lnkk±gj ni*t Ttrtooat vortoa. tooa
*lU*a «t aog •T*B aaa hot noordj* *Tertogtn*ooralg*x* "rirtho^nm,
oat tta dl*p» btttkaalt httfti to aaa of to vrosai, dl* door D voor

ml*

hoa
0**ro»

troo4t,
towrltclt «aa to bo«o«lag t£| too* Cw auattata op

*ich BOB ooret* indruk van oat* btglaaftltal
foorOigor sal oofc to propagaadlBt van o«a* b*~
- - • - - -*- -^ •--- .in • •<•• M • 2«& b».X W .̂,̂ ^*. ^^ .A.K *"--* ".. *09teaJ!??^L îa °*̂  ******

. _ - _ „ ^ vowr hot oTorifp boctft to ataat̂ afl̂ l i*ul-
Oaa* aogolrtotobomrnas la tottali wij kaaaon goon Ttrttopptrtj* "F6-

ta »13 nJHaa ook van oat goioot goon fatntolattakj* talva, »ol-
» att oaoT*» ut to*"(geof on a*oa). BtttacupUJk tiolt tta ^
i a»-« »• • ̂  avJ ̂  ̂  — .*,« •« a>^^ *— * A lA^M. -— * •fc ., A M ^M^-^ i i «• > •>! • •*> — -*• - *- >_j

»t3nMaBH|kt'rtef«. Btter la can
•(on htt ttrtic ltfOT>^* ^B oTondattoa* "Sbo .kaB
wlag all** vlnden - hat h»ngt *r van afSwr a*t llobt op «Ht.» H»t
it *»Jttr g*oorloo£4_*lloro*wt to *ehitew*rpor op hat irarblntoato to
g*£aa« Taa to a«aa. dlo TOO* oat etaat, tmakeUlk tan fiJs aotoa
ta a«ti*9. Vaar wil BOMB oft»» trnrtolalns altt T>» . _ ,
it* »aa &» aaat, dl* «li owrfeticba «LU*5. fit alvftaf lava houdt
aal act l*tor imnt - oaid*nta*li3lt

potlti* QJ» politick
^^- " hot a* «lt

wordt al* propagRndlat in aot kloln
on»ohot note Tratgatok waarroor onto nowogiag ait goatti It _ ^

hot vladua T*n to iultto Torfaooding van aoflt tot jaaagatoMB. Ic act
nates Taa doao jtiltta UTOntnoudiag, die botllatoaa It TOO* oat jerk
dioaoa «1J oliecooTtt to tlaftoa !&» kltiat gtatoatoaap> dlo tloh an.
act ton ao gxtot dool TOO* tcon Tertaaold hooft. Brvavlnc It do groad
alee TOOT taootai «at wlj ook Tesdor op toac tTo&doa koanaa lovotuor-
TturtUag k&a mon alot "lovon11! orvarlng aoot aoa •epdoon*. Wii aullaa
dlo opdoen, ladlen wij hlor eon warkolllko gtanofttomp Toraoa. woarin
leoojro "loraar" ook con loorllag 1*. volgon* hot wooxd tor Ootoas
Cltoat a pacro M»glttor< anar voorul ook door oat botratt to tija Ton
do grote Toraattooraoll]kboid> dlo wlj, alt nonaoUJko Tortogonwoor-
dlgcr* ma ooa idoo, to dragon bobbon. Indaobtlg doao fialtao tpronkt
•EaaA*lta tollat Da to» alt hlago Ton Bir und Boinoa ton tlloln, da*
Soaltktol ab dor d<.ut*onan Dingo, und dlo Vorantwortung «ftr Dolnl"
TAB 2! Aonrnsxt HAKQV MB Kanaojest AY YAH HBI IAIHOAIB BOBOPA i
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Met ingeng van 13 Junl 1954 begint In onae nlouwe lekalltelt
de lang verwaehte en so soar noodaakelljke kaderaohollng* Hot
lijfct fldj good or op te wilsen dat deso oureua. hoewel natuur-
11 jk gericht op cen bepoold doel, n.l. do vermin^ van geeohool-
de propagandlaten. .tooh ook eon BOOT grot* algoae egHtwiaoonde
waerde heeft, Voel van do kermis on orvarln*f dlo V op doze
aTonden vorjcamelt, lean U ook ^rvydor in hot leren Tan paa ko-
nen. wij openon goon "eohoolt^e", aaar eon "unlTerattolt voor
Belfatadlo* on or w»rdt Ton do dOelnoao^B vorlangd dot *ij 00-
vol theor«tiaoh ole pxaotieoA aelf vorkBaaji »ljn«
Terlangd - wont hot hoe ft goon betoog dat blor goon aprake IB
van "Inetuif-aYondon", waar o»n near bolioron kan
of aiet* £r wordt van iedorson aotiOTO doolnaao MTVaaA t »aar
or wordt ook-nlot aoor gevraagd dan - gealen do boperkte tljd
Tan werkendc •enoon * ameelldk IB* Vat wlj Tan do deelneajera
verlangen la kort on bonolg dlti

1* yogolaatlgo opkoaet op do vokoilJkBO acholingBaTondt
2* ota uur praotiaoh work pop wo ok (hulabocook)v
3. oen uur tneoretlaoh work Jfor wo ok (atodlo).

Baaraeo Torlangon wlj workalljfc niota t» To«X« wto «ion Jofjot in
ataat aoht doao oonroodigo TorpUohtiB^an na to ImBon, vordt
TOTBOoht sioh ntet alo doolnoaor aan to asldon. Bo
tot doolnoalng ataat vaneelfoprokan* opon voor alia a»dew«rto»ra
on ook voor do lessors van OQBO bladon» Over do toolatlng ala
doolnoaer boallst de Algea»on Loldor, koaoraad Saol Tan Tlonen«
ondor viona leidin* do vekoli jkoo aohollngBoajMnkoaaton plaata
Tlnden. Poao uitnodlging wordt In do ooroto plaata gorlont tot
do Taeto niedowerkera t orortuigd Tan do grota taak, dlo ook do
TTOUW An onBo bew&ging hooft, atollon wij grote prl^a op do dool-
naao Tan aodewerkstera* De rrouwen van onso medewerkoro Bljn op
•nee biieonkooBten graa« gOBlone gaaton* Voor cover Blj niet mm
de BOhollngBaTondon self wenaon deol to neoon* souden wtj not
biJBonder op prlja atoilon indien Bij one sedurendo. doao tijd
net typlooh rrouwolljJoe werkBaaionOden van dlenet willen Bijn*
Do aonolingaaTondon wrden gonoudon op Pins dagavonden on begin-
nen om kwart over, achi preolee* De eaal to goopendooa kwart v66r
aoht | deelnoaera on doeineeoatora word en dringond Torsooht oft
tijdig aonwezig te eljn« Schikt U do Dlnsdagavond niet? Hnakt 12
eloh dan tooh de eorate DlnadagaTond TrlJ. fiooht lot t bll^kon dat
velen op doae avond verhlnderd &ljn, dan sullen wlj proberen In
goaaiMMiltjk ovcrlec eon botore dag vaot to atellen*
TanBolBprakend kan raon wel eone eon avond verhlndord Bljo door
werkBaaahoden of om eon aadore drin^endo reden* Indien D yoorult
eoa doabetreffend berlohtjo Bendt. bent U natourlljk Terontaohwl-
dlgd* Wokolljka ontvangt u eon baknopt gootenolld OToraleht van
hot bohandolae theaai daornftaot moo ten vanaolfeprekend aoveel ao-

Sll^k a&ntekeninson worden genaalrt, Sohrl jfnatexlaal dlont due
worden aeegebraobt* SatuurXl^k bengt U Uw goodo tdl a»e in eon

kfluaera&doohappelljke gooet, die een dor aerate voorwaarden vorat
Toor hot wolalagen van deBe aTondon* Uw aenaeldlag ala deelneaer/
doolaoovator alen wlj gaarne BO apoedig nngelljk iegeaoet* U bant
TOJI harto wolkoal
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Datum: 6-7-54

Betreft: Eaderscholen N.̂ .S.B.

Hierbij doe ik U enige fotocopieen toekomen,
waarvan de inhoud betrekking heeft op de sinda
fcurt geleden opgerichte kaderscholen te Amsterdam
en 's Gravenhage, welke beide onder leiding staan
van Paul van Tienen, de leider van de NESB.
Zoals uit de inhoad van bijgaande fotocopieSn

blijkt, komen de deelnemers aan de Kader school te
Amsterdam (K S A) iedere Dinŝ g, en die aan de
kaderschool te Den Haag iedere Woensdagavond
bijeen. Secretaris van de 1C S H is J. Nooten,
Helmerstraat H6-II te 's Grave'nhage, terwijl
deze functie bij de K S A wordt waargenomen door
A_. VerhoOR, Postbus 380 te Amsterdam.

Bijl.: fotocopieen GEZIEK:

DAT. . 8 JUL11954
T—/
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jadereaaooi Aaaterdan (K.8JL«) «- Kadaraohool dan Ha&a JEJJI.)

Oplalding van propagandlatan Sooiaal Weekblad.

Zonal la Aasterdaa ala la dan Haag a*jR kaderooholea geopend Toor
da Toralag van geaohoolda propagamll a ten Toor hat Soenal Weekblad.
In Aasterdna konea da deolaeaera ledera DlnadagaTWid bijeea, la daa
Haag iedere Woeaadagavond. Jtelde kaderaoholen ataaa ondor leldlag
vmn Paul van Tloaen; ala eecretaria vaa de K.fi.H. fungeert JJIootaa*
Belaersatraat 146 II te dan Haag en ala aecretarlt vaa da K«3«A* on-
dergetekenae.
Een besoek aan. deze bl jeenkoneten eou U er Tan oTertuigen dat alar
gean aprake la van aen "schooltje", maar van ean •univerelteit Toor
uelf «tudie*j van de deelneaera wordt immere Terlangd dat xij calf*
werkaaaa *ijn. *1J hebben «lah blj hun toetredlng verplicht tot
nlnlnaal 6*n uur theoretisch werk par weak (atudia).
nlnimaal $6n uur practiacb Murk per week (huiabesoek).
Jte een algenene Inleldlng van BBU! van Tlenea tent het Europe-foxua
aan de beurt, a teed a onder lelding van een andere voorzltter aa oat
aadere led"an, dat door de overige daelneraers geatelde vracan vaa
theoretiacne of pracilsche aard behandelt. Ook hebben de daelaanm
•beurtelinga tot taok belangwekkende boeken en brochurea te beapra-
ken en een over«icht te geven van de belangrljkate gebeurtenlaaaa ia
die Meek op het gebled van de Europese en nationale polltiak. Tar-
alag ult te brengen van hun arvarlngan bi.j de hulabezoeken, kraataa*
knlpaela e-.d. te vereanelen Toor de verachillende "iBlniateriea", die«-«««• KC VCI.'S«W«BX«U woc^-wc T^A«H/IIJ.A.J.O*JV»«- IRJ^AJLO vox AOV f «u
door de daelnemers behartigd worden, als vertegeratoord&ger van net
Soolaal tteekblad vargaderlngen van varechillende groeperlngan blj ta
wonan en daarblj eventueel In debat te treden, ena.. en*.
Dat daaa kadcrecholen voor de verbreiding van de natlonaal-europeae
gedaohie \n hat algeneen en voor da ultbreidlng van ona orgaan in 't

1 bljaonder van «eer groot belang «ijn, behoeft nel geen betoog. Pit
| v^ark is in de cerete pl&ata noodeakell Jk, omdat hat 3.W. nog altljd
1 te we1nig abonn&'a telt en da&znae een flnanelale belastlng batakial
die wij niet lang near kunnea dragen* Veel te veal leaers, die ona
oTerlgene herhaaldelljk hun tevredeakeld betulgen. verkeran In da vi
ondaratalllng dat ona blad er "venzelf T«! in koivt*. Daarvoor «oet 4
warkt warden en dit werk vereiat kennla en ervaring. On «o near api-
bet ona d»t alleen een 3^-tal Aaaterdampe en Haegse propagandlataa :
ataai gesteld koaden worden deze aehollngabiJeeakoaaten blj te wane]
Oa oek U. aedewerkam op "eeaaaaia bultaapoatea11 althana enigclna bl,
Uw verk te ateuaan, hebben wij beelotan U naaadell jka althana da ia
geatanollde vora beknopt weergegaTen Inleldlngen van Paul van Tlaaai
toe te zenden, die de deelaanara wekelioka ontvangan* Indlaa U la
ataat beat af an toe aen bljeeakoaat, »1J hat In dan flaag of la *
Bterdaa, blj te woaen, dan beat U vaaaalzaprekend Tan hartt velkaa*
Op aanvraag oaad Ik U gaaraa aadara Inllchtlngen toe* Ook ataat bet
U vrij aet Curopa-forua vragen voor te leggen, die daa aoharlftalijk
beaatwoord collaa vardea* Uv medewerfctng aaa da knlpaeldlenat ea da
Tomlng van een blbllothaek vaa Voor de be etude ring van hat gahela
polltleka, aoolale, eoonoalaohe aa fa44*&ete culturele leTea verele
te boekea ea tljdaohrlftaa vordt caar op prlja goateld. Inalddela
hoop Ik dat U da serving vaa alauwe abonne'e (vooral oet ingang Taa
hat thana bagdaaeade 3a kaartaal) aat kracht &ult Toortsattaa aa Hi
aaatal loaae-Terkoop-numaere suit vergrotea* Wilt U ook soTael nage
11 jk blldragea toi da lacaaao vaa abeaaameatagelden voor het nleuvt
kwartaai an ateeda voor iijdige afrakaalag zorg dxagaaY On»e drakkt
la U ar alt oaa f******** ToorT Mit kaaaraadaoaappciLljke groetaa^
A.Yexteog - Poatbua 360 - Aaatevdau - Telafooa
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Kfrdaraoholing. Aigamana inlaiding. i«
Ban propagandiat laat eioh vergelijken mat aan vertegenwoordiger;
dat hij een idaaal inplaata van pottan an pannen verteganwoordigt
varandart nieta aan het felt, dat net van zijn activiteit, zijn
optradan, zijn kermis en orvaring afhangt of het "artikel" aan da
man gebracht wordt, En het is een moeilljk artikel: want ar ia in
deze wereId minder vraag naar idealen dan naar potten en pannen.
De hier gogevon omachrijving la ongetwijfold grof en zakolijk; na-
tuurlijk kan een ovortuiging (gelukkig) niet vorkooht wordon. Toch
willen we nog even aan het woordje "vertegenwoordiger11 vaathouden,
dat een diepa batekenia heeft: de man of da vrouw, die door U voor
het eeret in aanraking komt met de Beweging, beechouwt U inderdaad
ale een vertegenwoordiger, d.w.z. ala een repreaentatief deel van
het geheel. De cerate indruk ia vaak bealiaaendj daarom hangt er zo
veel af van de manior waarop U hem togemoet treedt. Aan Uw aotlvi-
teit meet hij de activiteit van de beweging af; door Uw antwoord op
zijn vragen vormt hij zich een eerate indruk van onze beginaelenl
Zoala ledare vertegenwoordiger zal ook de propagandiat van onze be-
weging door ervaring groot moeten worden; in het begin zijn foaten
onvormljdelljk. Vooral omdat de propagandiat het zoveel moeilljker
_heeft dan de vertegenwoordigert de laatate hoeft alechta fe6n arti-
10! aan te prijzen - voor het overige heeft de klant "altijd golijk!
Onzo wereldbeaohouwing la totaalj wij kunnen geen veratoppertje ape-
>len en wij willon ook van one goloof geen handelezaakje maken, vol-
gena het ou3o~wdo ut dea"(geef en neem). Natuurlijk aluit een oonao-
quente houding een noodzakelijke ruimheid van opvatting ni«t uit;
tenalotte la ook een wereldbeachouwing altijd afhankelijk van een
peraoonlijke viaie, Zeker in eon eorate geaprek moot de propagandiat
onder alie omatandlgheden het verbindende zoeken, alvorena te traoh-
ten het aoheidende te overwinnen. "Lien kan in iedere wereldbeaohou-
wing allea vindcn - het hangt er van af waar het lioht op valt." Het
la zeker gcoorloofd allereerat de acliijnwerper op het verbindende te
werpen; de interpratatie van onze overtuiging mag veraohillen naar
gelang van de mena, die voor one ataat, afhankelijk van zijn noden
en zorgen* Maar wij mogen onze overtuiging niet veranderen 7en gun-
ate van de mens, die wij overtuigen willon. Wie aTlTvoor'ogen houdt
zal met ieder mena - onafhankelijk geloofaovertuiging, maateohappe-
11jke poaitie en politiek verledan - een vruohtbaar geaprek kunnen
vocren, Behoeft het na dit allea nog betoog dat het welalagen van Uw
_wcrk -tenalotte afhankelijk ia van Uw houding ala mona tegenover Uw
icdemensen? U wordt ala propagandist in het klein geoonfronteord met
het grote vraagatuk waarvoor onzo beweging ala geheel ia geplaatat:
het vinden van de juiate verhouding van mena tot gemaenaohap. In het
vinden van deze juiato lavenahouding, die bealiaaend ia voor one work
dienen wij allereerat te alagen in de klalne gemeeneohap, die zioh nu
met een zo groot doel voor ogen verzameld heoft. Ervaring ia de grond
alag voor auooeaj wat wij ook verdor op deze avonden kunnen lcrem<er-
varing kan men niet "leren", ervaring moet men "opdoen". Wij zullen
die opdoen, Indien wij hier een werkelijke gemeenaohap vormen, waarin
i&dere "leraar" ook een leerling ia. volgena het woord der Ouden:
Dieoat a pucro Mcgiater. Maar vooral ook door one bewuat te zijn van
de grote verantwoordelijkheid, die wij, ala menaelljke vertegenwoor-
diger a van &en idee, te dragen hebben. Indaohtig deze Duitae epreuk:
"Hand'len aollat Du BO, ala hinge von Dir and Deinem Tun alloin, dae
Sohioka&l ab der deutaobea Dingo, and die Verantwortung wftr Dein!"
VAN UW ACTIVITEIZ HANOI DE TOEKOMST AF VAN HE? NATIONALS EUROPA 1
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Eondom de enkele nena kunnen wij oirkela treVken, di« de atfteda gro-
ter wordende groepen aanduiden, wsartoe hi 3 behoortt ge*ln.> familie,
wijkr woonplaatBf kerkgenootaohap* yolk, staatc enz. Wij kunnen dese
bindingen in drie hoof dgroepen indelem
1 j. da natuurliJke groeps de eenheid, die gevormd is door biologiaohe

omata&digheden ̂ een familiet een atam, een ras),
2. de kunatmatige groept de eenheld, die door hot ingrijpon yjui de

mena ia ontataan. buiten biologiaohe omatandigheden om (een
ataat, een atandj een klaaae);

3» de bovennatuurliJke groept de eenheid, die door de binding aan een
•Taogere macht" ia ontstaan, buiten hiblogiaohe omatadiljiiaden on
(een staatf ee (de kerkgenootachappen)

Om de huidige tegenstellingen en vanverhoudingen in de wereld te be—
grijpen en vooral ook om de juiate verhouding van mena tot gemesn-
achap te vinden, zullen wij de ontwikkeling van al deze groepon in
net verleden &n bun probl&cinatelling in het heden moeten onderzoekon*
In de eerste plaats richten wil one daarhij tot de natuurlijks groepr
Reeds in het Oude Stenen Tijdperk, dat 100.000 jaar v,«»,ju gerekend
wordt te begihrieii; wordt het Europese gcbied (voor aover ijavrij) bo—

^ -«»oond door enkele menaengroepenc De huidige rasscn treden echter eerat
- .n hot Jonge Stenen Tijdperk (10.000 v^oo ) duidelioker in hei licht.

In dese tijd vindeii in het nog spaarzaam bevolkte Euro pa de eerste
ontmoetingen plaats en Ijeginnen zich veatigingagebieden af te tekenen,
Ala de atoot naar het Noorden. achter de terugtrekkende ijagrena aan,
ten einde isf begint do "keloniaatie * l eerat vele duizenden jeren la-
ter, ale voor de eerate maal het verachi jnael "overb&volking11 optreedt
moeten nieuwe zwerftochten ondernomen wordon, Van "volkeren" kan men
in dczo tijd nog niet apreken; de raasen vallen uiteen in stammen.- die

- aanvankelijk nog vrij raa-suiver zijn, maar zich, naarmate het contact
groter wordte toch ook ateeda meer vermengen* Toch kunnen wij tot in
*onec tljd constateren dat in bepaalde gebieden bepaalde raasen over-

~ houracn en nog atooda kunnen wij monaon aonwijzon̂  die (althans n&ar
het uitcrli^kj nog bctrckkclijk zuivor do konmerken van eon bopaald
raa in zich vbronigon« Wij kunnen in Europa drio blonde mason aon~
wijzen (die dua in hogo mate godepigmontcord zijn)s hot Noordso. 5unl-
ae en Ooatbaltische ras on drie donkorhaarigo vertcgenwoord.igors van
het blanko hoofdrast hot Woatraa, hot Alpine raa on hot Dinariecho raa
Uituraard kunnun \vij.- door do voortdurende migratio in Euro pa r in ons

"̂ -land vortogonwoordigcre van al dozo raaaon vindonj naar ô on duidolijk
- 4ion wij het Noordraa in het Noordon van ona land on hot Alpine raa in
hot Zvxidon van ona land orcrhooraon, tcrwijl in hot Noordooaton bovcn-
dicn hot Ooatbaltischc on hot Vaalao raa atcrkcr op do voorgrond tro-
dcn. Hot is dua good iota over doze mcnaongroopcn to no ten, omdat on-
ac mcnaonkonnia daardoor in hogc mate verrijkt. Het Armcnidc ra?: dat
alloen in da Eaukaaua on Turkijo ocn rol spoolt, en ook het Tungide on
Sibcride raa, die nog tot do Buropldon bchoron, kunnon wij hior onbc-
aprokcn la ten. Van groot belong ia hot de bogrippen VOIK.XAAL on BAS
nict te verwarren. Volkeren zijn caret oatstaon nadat raavormonging
waa opgetrcdon^ Er aijn dua goon roazuivero volkeren. (Een voclvuldi-
go foutt Joodac raa i.p»v. Jooda volk)cOorspronkelijk is or zckcr vcr-
T?antscxhap gowoeat tuaaon raa en tnalj BOOT ook hlor zijn de gronzcn
ttitgcuiat* In foitc ia het onjuiat do woordon GERMAAHS? BOMAAHS en SIA-
VISCE to gobruikcn ala oanduidingcn voor ras son j dit zijn begrippon
alt do taalkundo» Een vraagatuJc op ziohzolf vormon do vcrtcgcnwoordi-

fora von niot-Europoso raascnr dio hior vcrtogenwoordigd zijn̂  Eon op-
oaaing voor daaruit voortvlooiendc problcmon mag in gcon gcval in ras-
aondiaoriminatic wordon gczooht, die oorzaak ia dc.t eon zo bolangrijko

I vctcnachap ala dc anthropologie thona wordt miakond.. IXa natuurli ̂ke or-
dcning ia goricht op harmonic; ook do mcna diont dezo te oorbiodigonl
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In ĉ eachiedenia en geographle haaft Kan aeuvenlang uitalultend ga-
wezen op de invloed van de mena op bet gebeuren an in da atgalopen
decennia heeft men even eenzijdig de klemtoon gelegd op da invloed
van de omgeving (peristatiache f aotoren) . Ook de moderne geopoli-
tick, hoe belangrijk ook, is daarvan een voorbeeld. Wij willen geen
ogonblik uit hot verliezen dat er een voortdurende wiaselwerking
bestaat tussen mens en milieu, zoala ona reeda bij de ontwikkeling
dcr rasson is gcbleken. Het milieu la vooxnaarde on "uitdaging"
(Toynboo) voor do monsolijke ontwikkcling. Hot milieu la objoot,
maar do mens is subject* de mena maakt de goaohiedonial Tooh mo e ten
wij ook op het workterroin bij uitstok van do none, hot gobiod dor
oultuur, do invlood van de omgoving vastatellon* Do stroom van onao
cultuur vorliop immora in oon door do natuur voorgoaohroven bedding.
Torwijl in hot ijsvrijo Europa zioh oon brcde rogonsono uitatrokte,
dio oon groto opporvlakto tot oon botrokkoli jk vruohtbaar gabiod om-
vormdo, waarin do vorschillondo monsongroopon oon vrijwol golijk-
soortigo, gulcidolijkc ontwikkoling kondcn dorrmakon, wcoa hot land-
s chop van do Oriflnt bcpaaldc kern punt on ao.n, waar do oultuur zioh
moo at toospitaon. Buitongowoon vruohtbarc landatrokon als hot gobied

"" _ van Euphraat on Tigris, dat ton opziohtc van do omliggcnde atoppon
indcrdaad con "paradijs" was, on hot Icnggcstrckte gobiod van de
Nijl, omgovcn on dus bcschcrmd door \voostijnon, ontwikkolden zich
nict gcloid^lijjk, maar in koortaachtigo haast. Hior vormde zioh vool
ucrdcr den in jMiropa oon ovorbovo Iking, hctguon du noodeaak van in-
tunsivurin^ van du landbouwmothodon o.d. mot zioh braoht. M&n kan
dus ook zuggunt du nood dwong tot oultuur. Om dczo natuurlijko re-
dun atond du wiug van onzc oultuur due in du Orittnt. Nurguns andurs
tur worcld wr.r̂ n zo gunaigo omstandighodun gcguvon. Eon andor na-
tuur 11;) k brondpunt vormdo dt» landbrug tuaaon do continents, do oni-
gu vurkuursmogolijkh^id tuasun Europe, Afrikc un AziOi Hior wo r don

v * al diu volkorun huungwtrokkun, diu zioh ala koppliodon on vrachtvaar-
dura bvkwacundon,(PhounioiGrs, Jodun »n Arabiurun) Dcxarmoo word tc-
vuns do atroom dcr oultuur nnar hot Noordon gotrokkcn, waarbij Mvor-
kooravolkorun" niut zozcor r.ls oultuur echo ppondu, mar.r ala oultuur-
drr.gcndo volkurun fungocrdon* In u6n opzioht uohtcr vurvuldo dit oos-
mopolitischc go bled con zucr bulcjigrijkc cultuur funotio: het wr.s hot
natuurlijko gcbiod v;anr do groto gpdsdionaton moos ten ontatar.n. Tor-
vijl do ovcrigc oultuur dor Oudhoid, dio door do koopliodon nr.r.r Kro-

_ tr. on Qriokcnlr.nd word ovcrgodrngon, gohool ovorwonncn word door con
niouwo, ricvrd-oigcn oultuur, ho eft do godadionat van de Orient zioh.
gohr.ndhar.ld. Toon do Europoao volkoron do rol vwa vrr.ohtvr.rxrdora ovur
nrxmcn vcrviol dr.nrmcc. do wnr.rdo vr.n do Orient on word hot aclfa tot
oon vorkoorsbclommoring op do wcg nnar IndiG. In Buropr. zclf volgt
d- oultuur wcor con nc.tuurlijko wogt zij kr.n hicr opblooion, omdr.t
zij in voortdurcnd grot ore ruimton ovorgohovcld tvordt.

Zlj onSmoctto drxarbij tooh stooda oon Irvndaohr.ppclijko oonhoid,
ala dio in goon rjndor oontinont gogovon ia, on oon vomonto, oultuur-
rijpo bovolking. Zij wordt ontwikkold in do kloine ruimton von do
Orickeu atada-atrxtcn. gcorgcuiiacvrd in do grotoro oonhoid von do Ro~
moinac oultuur, grocit von dcxnruit tot ucn groot Romor.na oultuurgo-
bicd, om dr.n \ioor oon algchclo vornlQuving te ondcrgaan ala het Gor-
monondom do oultuur wccr con grotore ruimto binnonvoort. Hot loatato
grotc cultuur reservoir ia dat vcn hot Slc.vundom, dat hour acnapraken
in voranold tompo in dc vorm van eon rovolutio a to It, nog voor hot
Gcrm-jicndom ia uitgorijpt. D;-.t ia, zo nun wil, do tragiok van onzo
tijd, dio cohtcr goun aanloiding aag zi^n voor eon Dntergangapayohoao ,
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I«akl5lad niet op ti^d wa« verse benea, doch dat een
was getiroff^a <m h«t blad voorlopig wear EQ«



r '1

Vo*

DAT. z?mm*

wrd rermwien.dat op / auli 1954 de
van de Ka^^gg^j|gJIIj{gja-jyyy;(K.S.R4}g9houden ia la bet

ean 8*t Hl;fi#i;fk»»plein t« ta--Orayeahs,Re,Voortean *al e
Io<ma4agavozid van 19-30 tot 22.30 uur in genoerod lokaal de carsue
£<sgev*a worden.
Be aa8i8teat-wark*f»-oep01»i<l«r van de N.B.S.IL te * a-Gra van
faeeft 4it lofcasl gafcuurd en dearbij gesegd,dat dit is voor de T«r
JT.S*H.,aie dsar alk» Woeaadegavcrad een oursue wll gev«n*£ij feeaft
j?eeegi|td&t *ea «n ander uitgsiat vsm do JJ.E.S.B.Paul van TJWfST fcs

de Jeiding van dees curaua.

waren ait
up ears-fee

Uit Ban wareu aanweel^ de werkgro»pslei46r

Vaw TJ3B0B betuigde zijn tevredeofcaid over d»se pptcroat en aprak
epljt wit dat er geen vartegf^srooraiger uit Leiden

alanog zi$n uiterate &e»t ta does een activist uit Laidssa te
vindaa.
Taxi TUGKVK hield een inleldieg waarin hi4 de bedoeling van dez»

acute* de rug bad ea een jjaar van intenaieve interne organ 1 eatle
moet gi»g.fiet voornaamets doel van de ct»rau» i« »repe~3clijsta; t;
io>e!ren,die goed doordroag«n zijn van de ideoloffie en de
van da beweging,cJie aJJcaar niet tegezteprekan en die in ataat ai^a e*n '
^rote aetiviteit te ontwikkelen.Voorlepljf meet awsa alle energie *i5*ea
aan hex winnen van abonaa's op bet Sociaal *e«kbled.uit daze le8«r»la<iSg
moetec later de ledsa van de bewe^ing gei«oruteerd worden.Het Sociaal
aeskbl&u so«L zioh op korte tension zeJif kuunea dearuipen ,nw a»o«t er
nog elks week geld op worden toegeie^d.YQorts drong Van I'lKKHf *r op
a*B,dff,t de oursiatea eoad de icranten moeten J.eean,cla8iiood8 t|eer dan eaa
Kraut an dan van verscnijiiende rachting.Kierdoor sullen aio een ingiofet
in de binneniandaef2owei am in de buitsnlandse poiitiet: verlcrxjge&.t£i_3
ie;rde uxt noe nen Dijvoarbeeld uit etatietienen oeiaafTijKe ge^revette
voor de opbotiw van ds Dewegiag £ar. r.alan.xla vooroeeJa xormet* hij de

een statistieic waarisit Oieek,dat net grootate perceatagft
ooder de remonstranten gevoadea wordt SB flat de anti—revol»—
net graotate percentage emigranten ieveren.Vervoigsna ateM«

Van TI&<Aii een xorum samen.waaraan nij de voigende vragen voorl«grde:
1. Hoe detuct net forum over da vri^gezelientielaBtingTIs deae redeli^fc

at o«r«deii^k t* aoessea? ^ -— *
2« Acist bet forum het gewenat en ia overeensteaaKiBg met &e **-*««--»-'»-«*. s

van ate a.S.S.S. dat Hec
de bier ve lands ver Diijve»de Aab<amo8eBTJlid

,
«e



bet reft stand bet foram op hat 8t»nd|>«Kt,d*t
*«cer tarn toslatiafi *ot

men aia
oe»e d»n ow*. van andare bloadefdooh TOOT wier »oed en

loy»lit*it men bewoadertng moa-t Itefebwn ,*ea rulm atandpuat
hat paaeanprobleew,
V*n TIWSK said a hat intereasejnt t« Tinder. ,dst dit aotwoord gelijklui^
waa a«a dat vat een Aaaterdama foruw cj. de kaderouraus
op deeelfde rraag.Kij sseide varder d«t dit atandpunt ideologisofa «l«t
Terdedigen son aijn,doob dat in verband met de opboiw raa da
ea feat aaatal benodigde Btem»es bii eeu OTentuale T^rfcieztag,
tafctif^^iaar erkeoning vend in de noedlae wa danpoye bcudlag
bruiae Hedsr lander a. Verder dealde Van TIM5S isede n&awe
onderfeouden net de Sp&arwa PhalsBi.ln hat kadar van deee
eou e*B Tacantie—iiitwiaeeling Tan jo»|peli«
Helaaa «ar«B de Toorweardea TOOT dece uitwiaeelin^r ta ls«t In

oa daar dit jaar nog gobruik T»n te kunnes mnkes.Sr Bou4ea in
ea PraQkri,Jk jeagditampea zl^o geor^Bi8eerdtdia aen autaod

fcoateo bedrag«a.Big Tsrtelde oat da eulturele afdelini; v*a de
ambaa«ade in Den Itosg te aullea ond*rb«ndeleE oTer «eo aogelljtee
verlsglag der •vle&-kosten»fen8lotte deelde faa fIM®f nede,dat deer
^;apreking«n ntet attdare or^aai8«tie» la de afgelopen waken de |>olltlek*
toekooust voor de baweging rervekerd was,zelfB al eou hat proeee
wordon»fllj wilde en koa voorlojiig hiarov*r nog oiata nadara

b«tii

1
j

<4

£, 24 Juli 1954.



Bijlage I

Het Vaderland van 19 Augustus 1954.

NjE.S.B.-leider» 1 October TOOT
H««fi Gerechtshof

Vr«««j 1 txsWw aj. uilltn de
leidei* P»ttf ran Tienen en mr J, A.
Woltbu î vtMr iM -fiMSK fenchtebof

Initantw 4oor <Ui AfBktM4vBM recbt*
bank tot d* rwrtl.to toonmtt doorfe-

ttM vt>n t««* mumdea vcroor-
deeld. lnl»fw birom bê oot net Ata-
st«r<tamM b« tot trtfrpwk.

De toe* rmtd ontaleld tldi van «eit
oordoel en WW*M de ta«k teruf na*r
het geraehUhot te Dtn HM«.

Blj de kom*nd« benaodeUng til mr P.
J. G. baron vtn Voortt tot Voont ab
procureur-generaal fuogeren; het Ss nog
niet bekend door welk* r«adsled«n de
beide MESB-leidera ditmtal tuUen wor-
den bU**ftaan. Z« bebben te kennen
xecevitt ook ditmnl weer in howfdzaak
zeU hun verwter te suUen yocren en
eea aantaJ btiitenlaedw xetulgen te nil-
len da*v*ard*n. • ;



Op d* .._
Buropa (K.K.3.B,) was* sen tiaatal measea

Pawl TAlf fXBilSS, «»3Pd~ges$T$la6in ofer*4« Biropens*
nisatiea an apeelaal ovw* da *lf»40" (Battoaaal
Jeogd Orgeaisatla).

Rierbij ga£ Paul VAIT TISl̂ SI een overaioiat over de
In tJuropm baataaada jattadoi-ganiseties, waarna hij ««*n'Jft«l

sen
Bet Soaropese sdet raen ziofa, aldus TO

al8v8«n btxla (fetropa), waswln

Le van
Ktoh hat beats thuls in mijgeat ©mgaring, in de'eigen
3>it be pe«l t ket aatleaale*

Bit national* aal alti44 aaar voren koffl^a
de eaa«fl^«B4«liivg ook a*l zi^o. Hat natl&aaal

naa* reran, 4Xa voortoeeM

so«ic an er »as iaspsetia, wtaafbij •

Hat Sedarlandaa volislied ward eoJatar v«3»gstan» fo

Sit mi wae spontatse
feet

xran aatioiaaal

lit

gelagd: "Acht men het nooi32akelljk deelneaing aan sea
organisatle verpllc&t te »t«llea» met vyije i;ea«e

Harovar waren 4e meningan
hat verplioiitatellen aoodzakelijic, oodat

reikt ward, dat de jeugd de opvoeding en de oplei
ving 3is noodsakelijk is oai da taak, die haar
taaatschappij te ktmnen vorvnllen.

Anderan achtex, heawel overtuigd van
waarda van de iaagdorganiaatie, wildan van een
stelien in dat opzicfet aieta weten, omdat z.tj 4it
een aaataatlng van da pereoonlljke vpi^hald, hatgaaii
gene he a aiet toelaafbaar is.

.
houdieg Tan da W&3?kg»ffl»«&«efaap Burop̂ a (H.E.5.B. )

i3«., is he* ni«t

4*


