
Jeugdbeweging de NBAS

Opvoeding door een rode moeder. Mijn overgrootvader leurde al met “rode” blaadjes. Zijn 
dochter, mijn oma dus, die naar de kweekschool ging, een vrijdenkster was volgens mijn 
moeder, zal lid geweest zijn van De Kweekelingen Geheelonthouders Bond(KGOB)  
Deze bond was een Nederlandse jeugdbeweging van kwekelingen, de toekomstige 
schoolmeesters en juffen, opgericht in 1906.

De KGOB had ruimere idealen dan alleen de geheelonthouding en streefde feitelijk naar 
een totale vernieuwing van de maatschappij waarin geen plaats meer was voor armoede 
en ellende. De leden voelden afkeer van de sleur en de bekrompenheid van het 
kleinburgerlijk bestaan en streefden naar verheffing van de jeugd. Tot praktische 
verbondenheid met de arbeidersbeweging leidde dat overigens niet. Wel voelde men 
affiniteit met idealen als vegetarisme, niet-roken en feminisme, maar die idealen waren 
geen dwingende eis voor het lidmaatschap. Vooruitstrevend was ook de idee van ‘vrije 
omgang’ tussen jongens en meisjes, uitgaande van wat men noemde “een rein leven”.

Ook in kledingopzicht was de KGOB modernistisch: zo 
hadden de meisjes voorliefde voor vierkant uitgesneden 
jurken van fluwelige stoffen; de jongens lieten hun haar 
groeien tot ‘onfatsoenlijke’ lengte en sommigen droegen
een fluwelen kraag en fluwelen manchetten. Er was 
binnen de KGOB veel sympathie voor de 
zogenaamde reformkleding, die zich met name richtte 
tegen rijgkorsetten, strakke lijfjes en lange sleeprokken.

De enigszins elitaire KGOB had een duidelijke drang tot leiding geven om daarmee een 
sociale opdracht te vervullen: het verheffen van de minder ontwikkelde jeugd.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Reformbeweging


Ledenverlies van de KGOB leidde toch tot samenwerking met andere bonden. De stroming 
die uitbreiding richting de arbeidersjeugd afwees, stond wel open voor samenwerking en 
samengaan met studerenden aan andere opleidingen dan de kweekschool. Lange 
fusiebesprekingen leidden in 1921 tot een opgaan van de KGOB in deNBAS.

De jaren 1918 tot 1930 kunnen als de bloeitijd van de vrije jeugdbeweging worden aangemerkt. De 
Nederlandse Bond van Abstinent Studerenden(NBAS) komt in 1919 tot stand uit de fusie van 
Gymnasiasten Geheelonthouders Bonden de HBS-Geheelonthouders Bond. In 1920 werd de 
Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie(NJN) opgericht.

Het jaar 1940 kan worden beschouwd als het laatste jaar van de jeugdbeweging in Nederland. De 
teruggang had zich reeds in 1930 ingezet. Na de Tweede Wereldoorlog bloeide de beweging nog 
kort op. Eigenlijk kan alleen de NJN (en wellicht de "afsplitsingen" daarvan) als erfgenaam van de 
vrije jeugdbeweging in deze tijd beschouwd worden
 Het lijflied van de KGOB “ de bakmars” werd ook het lijflied van andere vrije jeugdbewegingen en
hede ten dage nog van de NJN.

De NBAS heette voluit Nederlandse Bond van Abstinent Studerenden. De jaren twintig waren de 
bloeitijd van de vrije jeugdbeweging; de abstinentie was het uithangbord van het humanitaire 
idealisme dat in deze jeugdbeweging gecultiveerd werd.
De NBAS stond voor de drang naar hoger, schoner, rijker leven, voor kameraadschap, 
gemeenschapsgevoel en gemeenschapsbewustzijn. 

De NBAS was een verzamelpunt voor de idealistische
jeugd van niet-confessionele gezindte die iedere leiding
door volwassenen afwees, en die op wilde komen voor
een radicale vernieuwing van mens en samenleving. 
Anders dan de naam suggereert, ging het in deze
jongerenorganisatie om veel meer dan geheelonthouding
en bestrijding van drankmisbruik alleen De NBAS waakte
angstvallig over de (partij)politieke neutraliteit van de
bond. 
De bond was neutraal: organisatorische bindingen met
politieke partijen en kerkgenootschappen waren taboe,
maar de sfeer was onmiskenbaar links, pacifistisch,
antikapitalistisch.

De  doelstelling van de NBAS luidde dan ook: 
*de jongens en meisjes van de middelbare scholen te wijzen op de noodzaak van het besef der 
persoonlijke verantwoordelijkheid voor de samenleving, zoals deze uitgedrukt is in de daad der 
geheelonthouding;

*de jongens en meisjes helpen bij de bewustwording van maatschappelijke en levensvragen; de 
mogelijkheid te bevorderen van een zelfstandig jeugdleven waarin gewoonten dit onwaardig, zullen
zijn uitgebannen en dat gegrondvest is op de kameraadschap. 

* het ter hand nemen van dat werk dat door de jongeren zelf kan worden gedaan en mogelijkheid tot
zelfstandigheid en ontwikkeling schept (blauwe actie, schoolactie, jeugdherbergenwerk, 
vredesarbeid).
Er werd gezongen, gekampeerd pindakaas gemaakt en verkocht, fietstochten, paasvuren. De sfeer 
die we nu nog bij de van de Scouting kennen. 



De beweging beschikte over een 'eigen bondshuis'  een  soort jeugdherberg in Oldebroek waar het 
groot feest was met Pinksteren. Voornamelijk door leden van deze NBAS ontwikkelen zich in 
Nederland ook de nog altijd bestaande jeugdherbergen, toentertijd echt voor en door de jeugd 
werden opgericht. 

De bekende alom geprezen schrijver Theun de Vries voelde zich in zijn 
jeugd er snel thuis, meer dan bij zijn ouders met hun doopsgezinde geloof.

Oud burgemeester Thomassen in ook bij de NBAS geweest. “Er kwamen 
behalve verzetsmensen ook NSBers uit voort en achteraf begrijp ik dat dat 
niet toevallig was. “

         Liefje over NBAS: 

Ik bleef niet lang bij de NBAS maar het heeft wel sterke invloed op mij gehad. Mijn voorgeslacht 
van beide kanten was Nederlands hervormd mijn vader evenwel reeds van huis uit onkerkelijk, vaag
liberaal, mijn moeder een vrijdenkster. Zo heb ik pas op de leeftijd dat ik grootmoeder werd 
begrepen, dat ik in mijn jeugd (voor de oorlog) in een zuiver anarchistische jeugdbeweging heb 
gezeten in de regelrechte voorloper van provo. Het was een ongeleide groep, maar de ouders van 
die kinderen waren in het algemeen anarchisten. Het voorwendsel was drankbestrijding maar daar 
hadden we het nooit over.

Mijn moeder Liefje had een kijkje op idealistische verenigingen. Ze vertrouwde naar mate ze ouder 
werd steeds minder mensen en zeker minder bewegingen. Volksdansen???? Ja leuk, maar weet je 
waarom dat gepropageerd wordt? Het is allemaal politiek.



Jeugdbewegingen deden haar te veel denken aan organisaties als de Russische Komsomol en de 
Hitlerjugend; kringen waar politieke drijfveren door jonge en onnozele mensen niet worden 
doorzien. 

Uit deze jeugdbewegingen ontstonden de
jeugdherbergen en ook de hedendaagse IVN.
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