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&J HET TWEEDE LUSTRUM, 

1 

PL__Sinds de bevrijding zijn in ons 

land uiterst belangrijke dingen 

gebeurd. Het is altijd moeilijk voor 

tijdgenoten om objectief te zijn in 

het oordeel, en bovendien is 

kankeren een erferj17.e eigenschap 

van het Nederlandse volk. Maar ten 

aanzien van één punt lijkt mij de 

moeilijkheid gering en het kankeren. 

ongeoorloofd: dat is de betekenis 

van het georganiseerde annrnisme. 

De tien jaar Humanistisch "Verbond 

betekenen niet meer of minder dan 

de bewustwording van het ongods-

dienstig en buitenkerkelijk volks-

deel als dragers van een eigen 

geestelijke signatuur. 
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de 	10 - 10 - ac tie van 
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als gast 
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In deze tien jaar is de gezindheid en daarmee de positie 

van de onkerkelijken wezenlijk gewijzigd. Voor vele duizenden is 

aan hun ongeloof in geopenbaarde waarheid nu een stuk geloof 

in de menselijke, zelf te zoeken, zelf te veroveren waarheid 

toegevoegd. Voor vele duizenden is de twijfel aan de 

voorgehouden zedelijke geboden veranderd in de innerlijke 

zekerheid van het onmiskenbare, in elk mensenhart hoorbare 

waardenoordeel. Dr.:TI-door heeft de overtuigde humanist een 

gevoel van menselijke waardigheid gekregen, dat ook zijn 

uiterlijk optreden en zijn wens om in zijn persoon geëerbiedigd 

te worden mee bepaalt. 

Dit werk in de komende tien jaar voort te zetten, is een 

vanzelfsprekende zaak. Naar niet vanzelfsprekend schijnt het te 

zijn, dat de organisatie, die het werk mogelijk heeft gemaakt,  

eindelijk door de duizenden die er wnl van profiteren, maar er 

nooit iets voor deden, gesteund wordt op een doeltreffende 

manier. "Voor tien jaar arbeid past een tiendubbele dank. 

Tien weken lang, van le oktober af, zal het Verbond aan elk 

lid vragen om één gulden per week extra, als jubilunmgeschenk 

en bovendien: om één nieuw, lid. !Tanneer in midden februari de 

tiende verjaardag wordt gevierd moet het aantal van tienduizend 

leden met enkele duizenden zijn uitgebreid - eh dat kan 1 -,  

en dan moet bovendien een geschenk in tiendp-;zenden guldens 

het Hoofdbestuur eindels verlossen van de financiële zorgen, 

die hun arbeid jarenlang eutra - zwaar hebben gemaakt. 

De tiende penning? Akkoord, vrijwillig en graag! 

En tien tegen één dat het lukt. 
Garmt Stuiveling. 
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dun je tot - tien 
tellen? Ben je ook 
een volwaardig mens? 
Of ben je onkerkelijk 
en dus (zo seggtn t*oh. 
zo velen) eigenlijk geen 
echt mens? Of ben je wel- 	1 
licht nog erger,nog minder, 
misschien wel een humanist? 	2  
0, arme! 	 3 

Waaron,als je humanist bent, en 	4 

je op grond van je verantwoorde- 	 5 
lijkheid als humanist ook in 
praktisch werk je medemen2 wilt 
helpen bij zijn moeilijkheden, waarom 
willen ze je dit dan verbieden? 
Waarom ben je dan een tweede-rangs- 
burger? 

6 

7 

8 

9 

Is soms een konnerkend verschil tussen 	 T 1 E ir  
christenen en humanisten,dat een humanist 
de beperktheid van de menselijke vermogens 	TELLEN? 
erkent, en dus ook weet dat zijn eigen 
opvattingen, - die hij voor de -nmést warci"- 
schijnlijke houdt 	wellicht niet juist zijn; 
dat éen ander, met andere inzichten, als mens 
evenveel recht heeft op zijn opvattingen; dat 
deze ruime blik op de verscheidenheid van 
menselijke opvattingen, deze werkelijke 
verdraagzanriheid, voor een christen, - die immers 
dogmatisch denkt -, onmogelij k is? 

Is dit verschil  -tussen christenen en humanisten 
wellicht de reden dat je als humanist niet voor vol 
aangezien wordt? Dat daarom op allerlei gebied de 
humanisten moeten vechten voor eon gelijkberechte 
plaats, moeten vechten voor hun vrijheid? 

Dit vechten doen de humanistische organisaties al tien jaar 
lang. Vechten om te mogen werken. En net het vele en belang-
rijke werk, dat ze in de 6grste plaats deden, bewezen ze wel 
degelijk tot tien te kunnen tellen. 
Zorg jij ook, dat je meetelt. 	 - 4 





Wai e z 	- 2 
We 

De HUmanistische Jongeren Gemeenschap is een groep van . 
ongeveer 400 jongeren. Ze is een afdeling van het Humanistisch 
*Verbond, vordeeld in plaatselijke gemeenschappen. 

Daarmee is de eerste vraag wel beantwoord. 
• Maar wat willen we ???? 

Nu wordt het moeilker.'We willen namelijk zo Veel, en we 
Willen allemaal zo heel erg verschillend. 

Dat zit zo. 
De geestelijke banden tussen de E.J.G.-ers onderling komen, 

kort gezegd, hierop neer: 
• - We willen onze eigen boontjes doppen. 

We willen ze zelf opeten, ook al smeken ze wel eens vies. 
Of, :iets uitgebreider gezegd, 

?fe-willen trachten onbevooreordeeld, zonder ontzag voor 
heilige -huisjes, alle problemen onder de ogen zien, en er onze 
eigen oplossingen. voor zoeken. 	willen daaApij, binnen de 
door de sameglévIng gestelde mogelijlcheden, , onze eigen weg gaan,-
Zblf onze moraal en levensheading vinden. 

Dip betekent, dat - we les willen staan van opatt5ngen, .die 
Slechts terwille van de traditie worden gehandhaafd, 

Dit wil 	zeggen, dat ve.bij vpoi-beeld d2 ehristelijke 
verwerpen, emda ze christelijk zijn, maar 	dat 

we ze slechts kannen accepteren na een persconl-jk redelijk 
beoordelen van hun inhoud en aauvaardbaal-heid, 

We dragen zelf de.verantwoordelijlr,heidvoor onze handelingen. • 
Dat is een logisch gevolg van het voorgaande, 

En dan  i3 er nog iets: 
We willen andersdenkenden nemen zoals ze zijn; niet zeggen: 
"Ja, goed hoer, -jullie zijn 66k mensen", maar een volledig 
respecteren ven de mening var,. een ander.- 

Het gevolg var deze houding is, dat in de E.J.G. voel 
buitenkerkelijke jongeren' zich thuis voelen, terwijl ze toch op

.  vele puntenn- grendig van mening verschillen. 
Het gaat er namelijk niet -am Me men ergens over denkt,. 

maar dht men denkt. 
In dit opzicht heeft'llej.J.G. een-nieuwe -vorm voor•het 

jongerenwerk gevonden. 	
. 

71-141e'llot. 
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'1541 fl D 
HUMANISTISCH PRAKTISCH wEn K 

Humanistisch praktisch werk, dat meer bekendheid nodig 
heeft, dat vraagt, neen y  dat recht heeft op een gelijke plaats 
naast het praktisch werk van godsdienstige zijde, dat de steun 
nodig heeft - ook financige/ - van allen, die humanistisch 
denken en voelen. 

Daarom nu een tocht op papier door geheel Nederland langs 
centra. van nraktisch humanistisch werk. 

Daarom ook, dat het Einnanistisch Verbond vraagt om lid te 
worden als je wel humanist bent, maar-nog geen lid van het 
Verbond; vraagt om het zo nodige geld. 
Meer leden, meer geld, meer bekendheid, meer begrip, 
gelijkberechtigdheid,om het praktische werk doorgang te doen vinden 
vinden en uit te breiden. 
Het praktische werk van het Humanistisch Verbond in de 
eerste plaats natuurlijk; maar ook het werk van andere, 
zelfstandige:  - gespecialiseerde - organisaties zal.mee 
preliteren van meer bekendheid met en begrip voor het 
humanistisce werk ir de ruimste zin van het woord. 

Ja y  daarom dus hier een greep uit het'werk van het bijna 
tien-jarige Humanistisch Verbond, maar•Ook van onder andere 
Humanitas en het Ermanistisch Thuisfront. 

a
re 
	e 	\-,\, 	ri? p e41 

Om te beginnen naar Deventer, naar de Heer C.H.Schonk, 
humanistisch geestelijk raadsman in de arbeiderskampen. 
"Wat zijn zo Uw ervaringen bij UW werk in de arbeiderskampen?", 
was onze eerste vraag. "Ons geestelijk werk onder de buiten-
kerkelijke arbeiders in de arbeiderskampen geeft deze mensln, 
ver van huis, ver van hun vertrouwde omgeving, de mogelijk-
heid over persoonlijke moeilijkheden in hun leven, die zij 
- zoals iedereen trouwens - hebben, eens vertrouwelijk met 
een ander te kunnen praten. Hierbij past een steun, gegeven 
vanuit een levensovertuiging, die het mogelijk maakt de 
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mensen bij hun moeilijkheden weer vertrouwen in het leyen te 
geven. Een voorbeeld? Een arbeider, die bij. ons eerste contact 
zei: "Och: meneer, allemaat flauwe kul t  die geestelijke verzorging. 
Tk  heb nergens neer vertrouwen in2  niet in de godádienst, mater 
ook in geen enkel mens.", zei _later;  op één van onze gespreks-
avonden: "Je leert de dingen een beetje anders te zien. En 
omdat- je leert ze anders te bezien, leel; je er ook naar te-
leven. Je leert dan eigenlijk beseffen dat je mens bent, en dat 
je een roeping hebt om mens te zijn. En daarom hebben die 
avonden werkelijk zin."" 

Naar aanleiding van onze verdere Tragen vertelde de Heer 
Schonk onder andere nog dat het werk door het Humanistisch 
Verbond betaald wordt met slechts een geringe staatssubsidie; 
dat vele jongeren onder de arbeiders in hun plaats-van in-
woning misschien veel aan een contact met de E.J.G. zouden 
hebben; dat nihilisme en onverschilligheid zeer veel voor 
komen. maar dat men desondanks toch bereid is tot luisteren, 
juist omvat een humanistisch geestelijk raadsman niet met 
leerstellingen nrn  komt 'dragen! 

e --)2k=" 17 'b e. o p )r' - 
Maai er zijn meer gebieden waarop het Hinlinnistiseh Verbond 

geestelijke steun verleent, waar die dringend nodig is. 
Vele meneen die langdurig ziek zijn, thuis en in ziekenhuizen, 
verlangen er eveneens naar eens rustig buiten de bezoekuren 
om vertrouwelijk met iemand te kunnen praten. -We hoorden van 
‘én van de vele ziekenbezoeksters, dat zij wekelijks onder 
andere een blinde patient bezocht, en zo voor hem mede het 
leven waard om te leven maakte We hoorden ook dat er nog 
steeds ziekenhuizen zijn *aar de vertegenwoordigers van het 

geen toegang hebben, maar ook van een Ilnoms-tholiek 
ziekenhuis in Haarlem waar ze welkom zijn. 
0 gunstige, wel- en ruimdenkende uitzondering. 

Alles praktisch gemeenschapswerk, dat de mens 
vertrouwen in zijn medemens geeft. 
Een blinde H.J.G.-ster, die op een weekend in Arnhem afgelopen 
zomer ter gelegenheid van de beeldententoonstelling in 
Sonsbeek, op die tentoonstelling uren genoten heeft, dankzij 
de inleider van het weekend, die haar heeft geholpen de 
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beelden af te tasten 	 

41e'r2,5'tl\n"el>erg 

Geestelijk werk onder de jongeren, die jaren lang in 
dienstweigeraarskampen zitten;- jongens die het moeilijk 
hebben en juist aan een vertrouwelijk gesprek vaak grote 
behoefte hebben. Steun en advies voor jongens die om 
principiële redenen dienst willen -weigeren. 

Schrik niet, het is er niet! 
Tot nu toe: "Geen geld, geen 
tijd". Voor geld kunnen wij allen 
zorgen, en het Hoofdbestaar 
van het Humanistisch Verbond 
is reeds enige tijd bezig met 
de voorbereidingen voor dit 
waarlijke gemeenschapswerk 
onder die jongeren die niet . 
in•dienst gaan:  en voor wie we 
ook op deze plaats de steun 
eisen, die de buitenkerkelijke 
militairen van het Humanistisch 
Thuisfront krijgen. 

Wie Amersfoort zegt, denkt "kei". 
De interessantste kei in Amersfoort vinden wij d'aloude Lips, 
die wij, nietige kiezelsteentjes, in het voorbijrollen tussen 
twee vergaderingen nog juist even konden aanstoten over zijn 
thuisfront. 

"Het overgrote deel van de militairen, dat bij ons zowel 
in de tehuizen, als op de vormings— en bezinningsbijeen—
kmmsten komt aankloppen, is buitenkerkelijk", deelde de Heer 
H. Lips ons mede, die hoofdvan de geestelijke verzorging 
van het Humanistisch Thuisfront, en leider van de drie 
militaire tehuizen van dit thuisfront is. 

9 

aan deze reportage over 

praktisch 	humanisme 

werkten mede : 

Egbert Warries 

Fries de Vries 

Frans Narold 

Jim van Oppijnen 

Onne Klein 

Bas Manniksma 

Erik Happé 



Het probleem is nu niet alleen om die militairen een 
gezonde ontspanning te geven, maar veeleer om hen in een 
ongedwongen sfeer !-. sdie ook:In:een gezin, maar in de kazerne 
nooit bestaat - een mogelijkheid tot culturele vorming 
(muziek, voordrachten,_discussie, zelfwerkzaamheid - in 
pottenbakkerij, houtbewerking, tekenen, etc,).te bieden, 
alsook om inde kampen en kazernes de -  buitenkerkelijke 
militairen. een geestelijke vorzorging. te geven, die in de 
dringende behoefte -moet voorzien, waarin noch- de protestantse, 
noch de Eatholiake godsdienstige-  verzorging kan voorzien. 

voorzien", inderdaa.d. Want - nog steeds heeft het Ebmanis-
-fdsen Thuistront geen toestemming voer deze geestelijke verzor-
ging; nog -steeds zijn de militairen offiteel -verplicht de 
Xatholieke of Protestantse godsdienstige v.erzorging bij te 
wonen, ook als.Ze onkerkelijk zijn! 

"Iedere ltamanist zou achter _een dergelijlee geestelijke 
verzorging moetem staen", meende de Heer Lip; ,"aangezien de 
haijaanistische geestelijke verzorging zich niet ten doel stelt 
om.soldatér to maken, raar om hen door hun eigen meellijk}leden 
heen te helpen.. Dit argument. _nen tevens de bezwaren van anti-
militairistisclia Zijde' IN liet Humanistisch Verbond do bonS 
moeten geven:. hij, die tegen de instelling van een leger 5e, en 
er niets mee be maken wil hebben, kan onmegelijlz de. geestelijke 
verzorging v-e:to,c4c13n, aangezien hij 7.5..eL dan versc.nnilt 
achter zijn eigen anti-militairisische 7ier3neines. en Caaruee 
de geoeteIijke nood Cor militairen ni-eJt.cr.hert5," 

,Ilt;braehI-ons 4 bet volgende Chnpitnen "Vnn welke 
betekénis L.  een contact rail de 	met militairen 	?" 
Eot antwoord  m12 
a, 

 
".6l leen al  m. het 	dat 	in de kazernes' gelegerde 
huinenkerklijke militeirenjengeren- zijn, znu een contact 

-.-neeen de 	en milJebaáeenda'Baar zijn."' 
b, seJeajlt in mirt eo' e,c'r een nezealijko naaide. d Lie.T.G. 

ken voor tlm militair middel ';ijm om hen een weg 	wijzen, 
die. k a n leiden tot het E-unanieme." . 

In enkele linJoGe-nemeenechatpea bestaat al contact met het 
thuiefrcni (Utrecht b.v.), "raar of en in de H.J.G.• dr- wil, 
de lust en de meed aanwezig is om in .dit toch zeker belang- -
rijke werk het steentje -bij te dragen, zal van jullie zelf 
afhangen", besloot da made-oprichter-van de H.J.G. 
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Wij konden de Heer Lips moeilijk vragen naar zijn mening. 
over "ZO", het maandblad van het Dumanistisoh 'Thuisfront, 
dat aan alle militairen die dit aanvragen, gratis wordt .  
toegezonden. Mogen wij dan hier de Heer Lips, en met hem 
alle medewerkers van "ZO" een compliment maken over dit 
blad? We weten uit ervaring dat het,-zowel wat betreft 
inhoud als uitvoering, 

HOE THUIS HET WAS EN HOE FRONT. 

Wij verlegden het. front naar één van de oudste gedeelten 
van Amersfoort, waar het Thuisfront aan het Vileine Spui 
een militail-teh:ds heeft ingericht: "In. 't _Adlerhuis"is 
een vaneen riudpakhiiis tot' een modern ingericht tehuis 
omgetoverd draomPaleis voor de militair; hij vindt hier 
vrijwel alles. wat hijZich•op het gebied van in- en ont-
spanning-kan voorstellen een pottenbakkerij, tekenkamer 
leeszaal, conversatiezaal, radio en pick-up,-  een koffie-
"bar", etc. En dat dit door de militairen geappreciëerd 
wordt, bewijst het bezoekersaantal van 1200 per maand. 
Des te.u.ger is het.dat'de overheid vaar niet. meer dan de 
drie bestaande.militaire:humanistisehe tehuizen subsidie 
-:77U geverl. En dan te bedenken dat het Katholiek Thuisfront 
in de kemJ:nde tijd tien. euwe tehuizen gaat inrichten 	 
Wel is 	toestem-.in  g van-de overheid voor de 4-daagse 
bezinningsbijeenkomst het Humanistisch Thuisfront in 
"De Ark", het liumanisti;30 Conferentie- en Vaeantieo0J.d.. 
Hie.cv-aor krijgen de-militaren, die op wachtlijsten staan. _- 
te dringen om_aande beert te komen (!), officigel verlof. 

Natulyrlijk. waar-vInd je ze niet ? troffen we in 
het Aderhuis een H.J,G.er aan:-Dick de Boer uit Apeldoorn, 

dpl.sld. schrijver, legernummer 
340021020, ingedeeld bij het 
Regiment Geneeskundige Troepen. 
Enkele vragen aan.hem:waren 
voldoende om een hele  kring 
militairen aan het bomen te 
zetten. Blijkens hun mening is 
er inderdaad een grote groep 
buitenkerkelijke militairen, die 
geestelijk geen tehuis vinden bij 
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de aalmoezenier of de veldprediker. 
"De vraag is, of een humanistische geestelijke verzorging 

wel een oplossing zou bieden waar de godsdienstige verzorging 
E7.lt, en tevens, of er dan nog niet een groep onverzorgd en 
onbevredigd achterblijft", werd door enkelen opgemerkt. 

Men was het er over eens, dat de huidige situatie onbevre-
digend is, dat het Humanistisch Thuisfront een kans moest 
hebben, maar dat het een experiment zou blijven, van welks 
resultaten het zou afhangen, welke waarde de geestelijke 
verzorging van humanistische zijde hier in de toekomst zal 
hebben. 	. 

Intussen is het zover, dat de- volksvertegenwoordiging zelfs 
het experiment niet wil toestaan. En daar de meerderheid van 
de kamers christelijk is, zal verandering in dit, toch al aan 
schokkende revolutionnaire gebeurtenissen zo arme land, of 
langzaam of nooit komen. Tenzij 	 ' • 

tenzij allen, en dus ook wij, zich beraden op de redelijkheid 
van het verzoek van vele militairen, die geestelijk al leen 
staan. En werkelijk: 't loont de moeite !! 

Humanitas, vereniging voor maatschapi-Jelijk werk op 
humanistische grondslag. 

Ja, op hem anistische grondslag, want Humanitas komt niet met 
lege handen. Zij richt zich tot buitenkerkelijken, maar zij kan 
niet wezenlijk helpen, wanneer deze hulp niet gebaseerd is op 
een levensovertuiging, die de mensen, die geholpen moeten 
worden de mogelijkheden geeft om als ;Ans, met een besef van 
zijn eigen waarden, in de maatschappij te staan. 

En Humanitas geeft die mogelijkheden. Daarom' dus: "op 
humanistische grondslag". Hetgeen overigens niet wil zeggen, 
dat niet-humanisten niet door Hamanitas geholpen worden. 
In het algemeen kunnen dus die mensen,- die niet door het 6én 
of ander kerkgenootschap geholpen kunnen worden, zich wenden 
tot Humanitas. 

Humanitas onderscheidt zich van alle andere verenigingen 
voor maatschappelijk werk door haar organisatievorm. 

Het is namelijk een overkoepelend lichaam, voor verschillende 
secties, die zich bezig houden met de verschillende onderdelen 
van het maatschappelijk werk, zoals bij voorbeeld het reclasse- 
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ringSwerk, de kinderbescherming, de bejaardenzorg, en de 
gezinszorg. 

We hebben mensen van deze secties over hun werk gesproken, 
en hieronder volgen de resultaten daarvan: 

fl: <2 C: 'a .5 5 e rV..,?..g2' 

Het reclasseringswerk van 
Humanitas wordt verricht in 
samenwerking met.het Nederlands 
Genootschap tot Reclassering.. 
De sectie reclassering heeft 
met vele moeilijkheden te 
kampen. In de eerste plaats 
geeft het zoeken naar mensen 
die voor dit werk geschikt Zijn, -
veel zorgen. Hierin- vormt 
vooral een moeilijkheid: wat 
zijn de motieven van de mensen-
die,zich voor dit werk•opgeven? 
Zijn zij in staat de mogelijkheden 
in de ander te ontdekken? • • 
Durven zij hem een stuk 
vertrouwen te geven? 

Ia het slechts om hun eerzucht te bevredigen, dat ze dit . 
werk willen doen? 
In de tweede plaats kunnende beschikbare mensen ieder slechts 
enkele delinquenten helpen, aangezien dit werk zeer tijdro—
vend is. En dit te meer, omdat sinds de bevrijding het contact 
van de artsen, psychiaters, sociale werkers en geestelijke 
verzorgers met de veroordeelde reeds direct - na de veroor—
deling,. veelal in de gevangenis. dus, begint. 
Uit de samenwerking van de reclasseringsambtenaren van het 
-genootschap, de geestelijke verzorgers van het Hurmnietiech 
Verbond in de gevangenissen el de vrijwillige medewerkers 
van Humanitas is ook op dit gebied al een belangrijk stuk -
werk voor ons buitenkerkelijk volksdeel gegroeid. 
Zowel Eumanitas als het Humanistisch Verbond besteden grote 
aandacht aan de scholing van hun medewerkers. Tj.re mogen nooit 
vergeten, dat we hier met mensen te doen hebben, en niet met 
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de Heer L.Veuger 

Levrouw E.Vrind—van Praag i 



-materiaal, waarvan we rustig wat als oefenstof kunnen gebruiken. 

\ 	c)7 -J  rn 
 

De Heer Heer Beuke reageerde zo enthousiast op onze eerste vraag 
over het doel en de middelen van het kinderhuis, dat we geen 
enkele vraag meer behoefden te stellen. 

"Ellinchem; zo vertelde de directeur, "is hoofdzakelijk 
bestemd als doorgangs-/en Observatiehuis voor de kinderen van 
de voogdijvereniging Humanitas. Wij kunnen in totaal 38 kinderen 
herbergen,: verdeeld in drie groepen, namelijk van 0-6 jaar, 6-14 
jaar en 14-21 jaar. Deze groepen zijn gemengd, evenals de staf. 
Wij trachten de kinderen zoveel mogelijk het idee van een gezin 
te geven, doordat de kinderen zowel bij een "vader" (één van de 
mannelijke stafleden), als bij een "moeder" (één van de vrouwe-
lijke stafleden) terecht kunnen met han moeilijkheden. 
Helemaal zal dit uiteraard nooit lekken, maar hierdoor, en 
doordat de kinderen een zo groot mogelijke vrijheid hebben (de 
poort is altijd open!) wordt dit doel toch enigszins benaderd. 
Das geen gesticht, zoals het armenhuis waarin Dicken's Olivier 
Twist opgroeide 
Om het huis ligt cel, grote tuin, met een zandbak voor de 
kleintjes, met een speeltui#, een veetbalveld (met echte 
goals!), een boerderij voor kleibever:;  met eigen tuintjes voor 
de kinderen, en nog veel neer; vele ontspanningsmogelijkheden. 
zijn er:ook'.binnenshuis, zoals gezelschapsspelen, handenarbeid

: boeken. 
Contact tussen de kinderen uit Ellinchem en de E.J.G. is er 
niet, omdat het weinig voorkomt dat er kinderen van boven de 
18 jaar in Ellinchem zijn, Daar wellicht kan één van de afel-
lingen van de H.J;B. in de omgeving hier eens contact opnemen,„ 

r e 
is het werk van de overige secties van Humanitas zo veel 

omvattend, dat we het niet uitgebreid kunnen beschrijven. 
Gezinsverzorgsters, die er op uit trekken om de moeder, els  

zij ziek is, in haar gezin te vervangen; zwaar werk, maar werk, 
waarbij je de kans krijgt iets te zijn voor anderen, en waarbij je  
geheel zelfstandig, naar eigen inzicht moet beslissen efi 
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handelen; werk, waarvoor nog steeds veel te weinig meisjes 
'beschikbaar zijn 	 

Euisbezoekers,die gerepatrigerden helpen zich in ons land 
aan te passen, helpen hen in contact te brengen met andere • 
Nederlanders 	 

Bejaardenzorg: sociëteiten, bijeenkomsten voor ouden van 
dagen op "De Ark", tehuizen voor -Wen van dagen,' voorlezen 
van brieven, helpen invullen -, 	•)1-... lieren, luisteren 
naar problemen 	 

Noach vergat op z1111 ark de lekkerste diertjes die er zijn: 
de kinderen. Maar, sinds twee jaar vergeten wij- ze niet op - 
onze Nunspeetse Ark, - het conferentie- en vacantieoord Van 
het Humaniátisch Verbond, waar ook anderen dan kinderen al 
heel wat uren doorbrachten -, waar die kinderen in de zomer-
maanden gedurende vijf weken door de bossen dartelen. 
Een 150-tal kinderen heeft ook dit-  jaar weer bewezen het 
puikje •van Hollands losbandigheid te zijn. Naar wat wil je:- 
humanistjes in een kamp! 	 • 

Door Le oproep-in de Libertijn bestond een deel van de 
leiding uit 7.1.„J.G.-,ers.'De ooms en tantes.  hebben er van 
gelust, 2e neefjes en nichtjes hingen, stonden aan en op 
het lijdend voorwerp dat leider heette, en soms, als ze de 
kans kregen; liSpen ze dr over heen. 

Zeker, je moet er wat voor over hebben. Blauwe schenen en 
zandhappen, maar dat is gezond. 'De H.J.G.-ers zitten- toch al 
te veel achter een kop koffie op eenstoel te beredeneren 
hoe het niet en hoe het wel moet, maar in de praktijk van het 
leven zijn de koffie e n de stoel zoek, en dan zit je met 
je theorie. Volgend jaar nog meer H.J.G.-ers naar-Nunspeet! 

BuaEAux  VOOR  
LEVENS - 

GEZINS MC) E HL 1.2( Fl E C) EN 

OP HUMANISTISCHE GR 0 NDSLAG 

Er is geen mens zonder problemen. Jullie hebt ze, anderen 
hebben ze. Problemen hoef je niet te zoeken: ze komen van-
zelf. Tot zover is alles vrij eenvoudig. De oplossing van een 
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probleem is soms ook eenvoudig. Voor problemen van financië-
le aard, bij je studie of je dagtaak, vind je meestal een 
oplossing in overleg met familie, collega's of vrienden. 
Snkkél je met je gezondheid, dan weet je de weg naar de huis-
arts. Maar nu het opmerkelijke: heb je eens moeilijkheden die 
van ingrijpender aard zijn, en die de verhouding tussen jezelf 
en andere mensen betreffen, of die nauw samenhangen met je 
strikt persoonlijke leven, dgn is het bijna altijd veel moei-
lijker om een geschikte adviseur te vinden. Men is nu een-
maal bang om zijn vuile was aan de straat op te hangen, en 
vergeet daarbij dat vuile was in de huiskamer (van je leven) 
op den duur zo'n lucht gaat verspreiden, dat ze het twee 
straten verder thch ruiken. 

De bureaux voor levens- en gezinsmoeilijkheden nu willen 
een ieder helpen bij het oplossen van de laatste soort pro-
bleMen. Een aantal deskundigen vormen een werkteam. Wanneer 
men op het spreekuur van één der bureaux komt, dan kan men 
eens al wat men op zijn hart heeft bepraten met een sociaal 
werkster. Op zich zelf al dikwijls een hele opluchting! De 
sociaal werkster bespreekt ,de kwestie met de psychiater en 
de geestelijk raadsman. Daar drie mensen (temeer als zij een 
speciale opleiding hebben gekregen) meer weten dan 66n, zal 
de kans groter worden dat bij een velgend gesprek tussen de 
"moeilijke figuur" en één der teamleden een verantwoorde op-
lossing wordt gevonden. Hoofdzaak is dat men inzicht krijgt 
in eigen doen en laten. 

Hoewel een groot deel van de te behandelen gevallen op 
het gebied van het huwelijk ligt ;  zijn er ook narigheden op 
ander gebied: een gezond mens die plotseling invalide is 
geworden en, omdat hij dit niet verwerken kan, met zich zelf 
in de knoop zit; iemand die tobt over huisvestingsperikelen, 
over de dood of het vertrek van een echtgenoot of een vriend. 

En waarom nu juist humanistisch? Een stap in de richting 
van de humanistische geitenfokvereniging? Neen, humanistisch 
omdat men genrkkelijker spreekt met een ander als er een 
soort geestelijke verwantschap bestaat, en er een gespreks-
klimaat is waarin men zich thuisvoelt. 

Laten we aan het einde van deze tocht langs centra van 
praktisch humanisme niet lijdzaam blijven toekij ken hoe 
anderen de consequenties in hun levenshouding van 
hun humanistische levensovertuiging aanvaarden. 
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ELUK 
vERANT 	  

V C 0 ?J • .0 N Z E 	 E 1I S E Ijl ? 

Ja, we zi)n verantwoordelijk voor onze medemens. 
Dit wil niet zeggen, dat we hen een stel regels voorleggen, 

hen vertellen, dat hij zich daaraan te houden heeft, en hem, 
als hij hiervan afwijkt, gaan straffen of een zedepreek op hen 
gaan afsteken. 

Eet wil wel zeggen dat wij moeten trachten ieder zijn 
persoonlijke verantwoordelijkheid te laten beseffen, en te 
zorgen, dat Men zich vanuit dit besef, als mèns,-  net een eigen 
normbesef, in de maatschapTj geplaatst wil zien. 
. Eet praktische werk op Enmanistische grondslag onderscheidt 

- zich dna hierin van het werk van godsdienstige zijde, dat men 
de mens zijn handelingen op eigen verantwoordelijkheid wil 
laten baseren. 

Naar aahleiding hiervan enige stellingen van 
Jan Pakkert, die deZe stelling wel zeer duidelijk 
weergeven: 	 • 

1. Er is in de Maatáchappij een tendens aanwezig, die er toe 
leidt, dat een betrekkelijk klein aantal lieden de verant-
woording draagt vooreen zeer grote massa andere mensen. 
Deze mensen hebben het gevoel (en terecht) dat zij geen 
invloed hebben op de gang van zaken:. 

2. Om hierin verandering te brengen is het nodig dat er een 
groot aantal mensen komt, die zich van hun verantwoorde—
lijkheid bewust zijn. Ve7-antwoordelijkheid moet men echter 
leren dragen, en dit kan alleen als men daartoe de kans 
krijgt. 

3. Demens moet zich hiertoe volledig kunnen ontplooien en de 
mogelijkheid hebben om fouten te maken. 

4. De EJG onderscheidt zich wezenlijk van alle andere 
jongerengroeperingen doordat zij niet alleen theoretisch, 
maar ook praktisch de leden-  hiln verantwoordelijkheid laat 
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dragen. 
M moét ook tot uiting komen op de gemeenschapsbijeen 	• 
komsten. Niet.  alleen heeft ieder lid de kans om vrijwel alles 
te zeggen, maar er wordt hem ook een gote mate van :vrijheid 
van handelen gekeven.. • 

5. De grenzen van deze vrijheid liggen daar, waar hij - een 
ander of de gemeenschap wezenlijk schade berokkent. (Dit 
I.* niet- hetzelfde als: ergert!) 

6. De HJG moet in haar gemeenschapsleven zodoende bewijzen dat 
het haar met de verdraagzaamheid ernst is. 

7. Indien de 3G dit alles niet in practijk tracht te brengen, 
is ze alleen maar de zoveelste jongerenbeweging in Neder—
land, en wordt haar bestaansrecht twijfelachtig. 

le 
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Door de hele geschiedenis heen vinden we reusachtige wachts—
en belangenconcentraties van de grote godsdiensten. 

Het is teleurstellend, maar toch leerzaam om te bedenken, 
hoe bijna elk idee, dat in deze wereld opgang maakte, op een 
gegeven moment als het ware werd gegrepen door een belangen—
groepering, die er dan weliswaar een grote kracht aan gaf, 
maar waarbij het onmogelijk is, om uit te maken of deze kracht 
uit hemelse bezieling dan wel uit aards belang voortkwam. 

Wel is het.duidelijk, dat op den duur het aards belang 
overweegt, en dan toch niet zo'n erg gunstige invloed blijkt 
te hebben. Dit houdt voor ons de lering in, dat, willen we 
ons humanisme waardevol houden, we er ten zeerste voor moeten 
waken dat er geen privé—zakelijke belangen ontstaan, die met 
het humanisme gaan samenvallen. 

 

En dan denk ik aan Ce twee 
nevenstaande advertenties 
uit "De Loopmare", het 
maandblad van de gemeen—
schap Amsterdam van het H.V. 

Op zichzelf is er niets 
tegen tegelijk je ideaal en 
je stoffelijk welzijn te 

FIRMA 	  

+ i.plJT T1 
+ GORDIJN: EN 
+ BEDDEN 
+ LOPERS • 
	straat 151-153,Te1.80117 
TRDEN H.V. DESGEU. 72.-1.COURLITT. 
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dienen, en de stellers van deze advertenties kunnèn best . 
bezield geweest-zijn'met de beste bedoelingen toen ze deze 
lieten plaatsen. 

Laar we moeten toch wel 
heel goed beseffen, dat in 
deze gang van zaken een 
sterke en verleidelijke 
mogelijkheid ligt anint 
hurianisme verder in een 
richting te duwen, die al 
voor zoveel geestelijke 
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Bij verkoop 35,; voor En,1•Verbond 

stromingen fataal is gebleken. De geschiedenis leert ons 
dit; we zijn dus gewaarschuwd! 

(van redactiewege bekort) 
Jan Boesjes. 
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u rt2 y ) e u, 
men hunanieuws ditmaal dat wel een adresboek lijkt; 

il je ook naar het E.J.a.=herlstweekend in Soest op 29 en 
30 oktober 1955? Dr. E.Nordlohne en  de  =eer .1..11ensink 
zullen er spreken over "Eumanisoe en politieke keuze"; 
verder vieren we er weer eens allerlei verlangens 
aan E.J.G.-tradities (en dat zijn me rare) te doen, 
en dat alles voor slechts 3 gulden met reiskosten- 
w-ergoeding boven F. 7,50. Opgeven voor 15 oktober bij 
Walter Buyn, Thomas var. Nijkerkenstraat 3, Utrecht. 

je meer weten over de H.J.G.? Inlichtingen kun je krij- 
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gen.bij Paula Bosselaar-Iiessing, Chopinstraat 11, Utrecht, 
die je ook kan helpen aan allerlei schriftelijke 
feestelijke bemoeizucht over de H.J.G. en wat dies meer 
zij, als "Feestelijk leven in het jonge humanisme" en 
"Bemoei je er niet mee, maa, 	- 

Wil je eens een schriftelijk babbeltje beginnen met de algemeen 
secretaresse (ze heelt zo weinig te doen...)? 
Dan moet je schrijven aan 
Mettha de Nachtegaal,.Govert Flinckstraat 144", A'elam-Z. 

Uil je misschien emigreren? De Algemene Emigratie Centrale, 
waaraan ook het Eweanisbiech Verbond deelneemt, is er 
om je dan een advies, en een deskundig advies nog wel, 
te geven. Ze verrichten ook de eerste nedige (vele) 
administratieve werkzaamheden voor je, als je ons 
werkelijk gaat e'erlaten. Spreeknren: 9-12 uur en 2-5 - uur 
(zaterdagmiddag niet) or, de volgende adressen: 
districtskantoor ve-5.erN,Holland en. Utrecht: 
Plantage Badlaan 18, Amsterdam; 
districtskantoor voor Gelderland. Overijssel, Nee:Srabant 
en Limburg: Velperweg 52, Arnhem; 
districtskantoor voer Z.-Holland: 
Javastraat 90, den Haag; 
districtskantoor voor Greniugen, Friesland er Drente: 
PeTeerstraat 35. Groningen; 
subdistrictskantoor voer Zeeland: 
Landbunwhuie, Grote flarkt 28, Goes , 

je eens naar een E.J,Ge-bijeenkomst gaan? Doen! Je vindt er 
altijd wel bekenden tussen de•13 en 30 jaar, ie de 
ervaring. Misschien vind ie dat juist niet zo erettig; 
dan zijn er trouweas wel moer en wellicht wel belang-
rijkere redenen om eens te komen. 

Wil je de "Libertijn"-vaker lozen? Dan Dun je je abonneren. 
Let op: E.j- Ge-leden-krijgen hen zo maar cadeau! Voor 
anderen kost het f 2.= nor jaar die echt gegireerd mag 
worden op postgiro 584802 t.n.v. penningmeester 
humanistische jongeren gemeenschap te 71otterdam; opgeven 
als abonné kun je je bij: 
Administratie Libertijn, Noorderweg 178, Hilversum. 

Tot ziens of schrijfs dus maar, 
De beul van Haarlem. 
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Jeugd- 

Reisbureau  

NgER LA N D' S JEUGDREISORGANISATIE 

Alleen de reis Reis en verblijf: 
retour: 

Parijs f 35.- Schruns 1 125.- 
Innsbruck „ 65.- Cannes 165.- „ 
Nice „ 80.- 
Londen „ 62.- Kopenhagen „ 135.- 

Vraag een (gratis) Roy-blad! 

MEENT 33 a - ROTTERDAM 

Abonneert U op 

MENS EN WERELD 
verschijnt om de 14-dagen. 

Abonnementsprijs: voor H.V.- en H.J.G.- 
leden f 3.— per jaar. 

Voor niet-leden: f 5.— per jaar. 

Redacteur: Dr. H. Bonger. 

Administratie: Bleyenburgstraat 1, Utrecht, 
Telefoon: 10163, Postgiro: 304960. 

Vaste medewerkers: Dr. J. C. Brandt Cor-
stius; Dr. J. Brummelkamp; H. G. Canne-
gieter; Hella Haasse; Drs. H. Herbers; 
P. Krug; J. P. Meyer; Dr. 0. Noordenbos; 
Dr. J. P. van Praag; Dr. D. H. Prins; 

P. C. J. Reyne; Mr. A. Stempels. 

Vraagt U de NRC eens 14 dagen 

op proef 

Gé'én 

vervlakking 
Een dagblad, dat onbelangrijke ge-
beurtenissen met op effect jagende op-
schriften in het midden van de belangstel-
ling plaatst, dat met uitvoerige, sentimen-
tele verslagen en interviews met foto's 
appelleert aan de meest primitieve gevoe-
lens, zulk een dagblad wordt helaas vlotter 
verkocht dan een goede courant. 

Zo'n dagblad is oppervlakkig en nivelle-
rend, dus in zekere mate ontbindend. 

Sommige bladen zijn weliswaar minder 
verderfelijk, maar hun culturele waarde 
wordt beperkt door concessies aan de ge-
middelde smaak, dus aan vervlakking. 
Bladen, die min of meer afhankelijk zijn 
van politieke of kerkelijke groepering 
oefenen dagelijks op hun lezers invloed 
uit in een bepaalde richting. 

Een courant behoeft noch eenzijdig, noch 
oppervlakkig te wezen om onderhoudend 
te zijn. U kunt een ,g o e d" dagblad kie-
zen, dat zeer onderhoudend kan zijn en 
haar maatschappelijke functie van nieuws-
voorziening en voorlichting verricht op 
hoog niveau, niet neutraal, wel volkomen 
onafhankelijk en strevende naar de grootst 
mogelijke objectiviteit. 

Een dagblad met onopgesmukte, betrouw-
bare berichtgeving, instructieve en opbou-
wende artikelen, die de intellectuele be-
langstelling opwekken en bevredigen. 

NIEUWE 
ROTTERDAMSE 

COURANT 



verzekerings- 
maatschappij 
Verzeker U bij De Centrale, dis 
haar winst besteedt voor socia-
le en culturele doeleinden. 

Levens- en spaarverzekeringen, 
studie- en uitzeeverzekeringen, 
pensioen- en begrafenispolissen. 

Gunstige voorwaarden en voor 
ieder passende tarieven. 

DE CENTRALE 
ARBEIDERS VERZEKERINGSBANK 

Hoofdkantoor:  ROnsiraát 28, Den Haag 


