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Door Mr. J. in 't Veld 

Nadat in de vorige twee nummers Faber en mej. Dijk-
stra een terugblik hebben geworpen op de eerste 
10 jaren van het bestaan van Humanitas, is aan mij de 
taak om iéts te zeggen over de te verwachten ontwikke-
ling in de komende I0 jaren. 
Eenvoudig is zo iets zeker niet. In de toekomst kijken 
is altijd moeilijk en vooral, wanneer het gaat om de 
uitbouw van een nog jonge organisatie. welker aan-
wezigheid niet de algemene sympathie heeft. 
Intussen mag men van de leiding van zo'n organisatie 
verlangen, dat zij een bepaalde visie heeft op de verdere 
Ontwikkeling. En voorts voel ik mij gesteund door de 
gedachte, dat wij thans minder in het duister staren 
dan 10 jaren geleden, toen het in alle opzichten een 
zoeken en'tasten was. Nu is er in ieder geval een duide-
lijke tekening in het geval. Voortbouwen op eenmaal 
gelegde fundamenten geeft minder moeilijkheden dan 
de eerste opbouw. 

Men doet er natuurlijk wel goed aan zich eerst de vraag 
te stellen, of de fundering in alle opzichten deugdelijk 
is gebleken. Mochten er ernstige gebreken aan de dag 
zijn getreden, dan is er zeker alle reden thans reeds 
onder het oog te zien, in hoeverre daarin verbetering 
kan worden gebracht. 

De voorspoedige ontwikkeling van Humanitas in de af-
gelopen 10 jaren geeft echter geen aanwijzing, dat er 
aan de opzet ernstige fouten kleven. Het kan daarom 
naar mijn mening geen aanbeveling verdienen in deze 
opzet belangrijke wijzigingen te brengen. 

Dat wil niet zeggen, dat wij over de huidige toestand 
volmaakt tevreden zijn. Zelfingenomenheid is een ge-
vaarlijke eigenschap en wordt licht tot een belemmering 
voor gezonde groei. 
De voornaamste moeilijkheid, waarmede wij in Hu-
manitas thans te kampen hebben, is een tekort aan 
medewerkers. Er is enorm veel te doen, maar ,alle af-
delingen tobben met de vraag: waar vinden wij de 
mensen, die ,enerzijds daarvoor de nodige tijd kunnen 
en willen beschikbaar stellen en anderzijds de kwalitei-
ten bezitten om op het terrein van het maatschappelijk 
werk met vrucht werkzaam te kunnen zijn? 
Het lijkt mij daarom, dat onze eerste taak moet zijn 
het opsporen van de mensen, die "aan deze beide voor-
waarden voldoen. Daarnaast komt de zorg, dat, als 
men de mensen eenmaal heeft, er ook een omlijnde 
taak voor hen is. Anders loopt men de kans hen even 
snel weer te verliezen als men hen gewonnen heeft. 
Hier ligt een ernstig vraagstuk, want wij hebben de 
indruk, dat in vele afdelingen het werk niet goed op 
gang wil komen, omdat men de mensen niet heeft en, 
als men over voldoende krachten zou beschikken, niet 
zou weten, met wélk werk men hen zou moeten be-
lasten. 

Om hieruit te komen, zullen wij in de eerste plaats 
moeten zoeken naar mensen, geschikt voor organisatie-
werk, mensen bereid om uit te trekken op ledenwinst, 
en mensen, die kans zien geldbronnen aan te boren. 
Want het eerst-nodige is een gezonde, financieel-krach-
tige organisatie. 



Willen wij nl. het maatschappelijk werk zelf in de 
afdelingen goed op gang krijgen, dan zijn vooral twee 
dingen nodig. 
Wij zullen over het gehele land een net moeten krijgen 
van goed geschoold beroepspersoneel, dat leiding heeft 
te geven aan de vrijwillige werkers. Bij de huidige op-
vattingen over maatschappelijk werk kan deskundige 
leiding niet worden gemist. 
In de tweede plaats zal alle zorg besteed moeten 
worden aan de scholing van, onze vrijwillige mede-
werkers. 
Als aan deze beide voorwaarden voldaan is, wordt de 
oplossing van het vraagstuk gemakkelijker. Maar een-
voudig is het zelfs dan niet. De beroepskrachten zullen 
moeten meehelpen de geschikte vrijwilligers op te 
sporen en bereid moeten zijn hen bij het werk in te 
schakelen. De besturen moeten niet het idee krijgen, 
dat zij het nu verder wel aan de beroepskrachten 
kunnen overlaten. Intensieve samenwerking en enthou-
siast aanpakken is noodzakelijk om tot goede resultaten 
te komen. 
Dit alles is al niet te bereiken zonder een belangrijke 
verruiming van onze geldmiddelen. 
Maar er is nog heel wat meer nodig. 
In het mooie boekje van Jo Manassen over de eerste 
10 jaren van Humanitas kan men lezen, dat de sectie 
Kinderbescherming sterke behoefte voelt aan een 
tweede kindertehuis voor die kinderen, welke niet ge-
schikt zijn voor opneming in een gezin. 

De sectie Gezinsverzorging voelt een niet minder sterke 
behoefte aan een opleidingscentrum voor onze gezins-
verzorgsters. 
De sectie Bejaardenzorg staat nog maar aan het begin 
van haar werk. Ook hier wacht een uitgebreid terrein 
op bewerking. Ook hiervoor zijn mensen en geldmidde-
len nodig. 
Zo zou ik kunnen doorgaan. Vast staat voor mij, dat 
Humanitas een periode van grote bloei tegemoet gaat, 
als wij er maar in slagen, in steeds bredere kring het 
begrip te wekken, dat ook buitenkerkelijken recht heb-
ben op sociale zorg in overeenstemming met hun speci-
fieke behoeften. 
Dit roept weer een ander probleem op. Hoe kunnen wij 
de humanistische beginselen in het maatschappelijk 
werk sterker tot uitdrukking brengen? En dan natuur-
lijk niet in de negatieve zin van het niet uitgaan van 
het geloof in een persoonlijke God of in een bijzondere 
openbaring, maar in de positieve zin van het versterken 
van de geestelijke en zedelijke krachten in de mens. 
Ook op dit probleem valt nog wel wat te studeren. 
Wie dit alles overdenkt, moet tot de conclusie komen, 
dat wij de eindpaal nog lang niet bereikt hebben. Maar 
deze overweging kan onze werklust slechts stimuleren. 
Want niets schenkt meer bevrediging dan zijn krach-
ten te mogen stellen in dienst van de opbouw ener or-
ganisatie, die geroepen is tot z6 zegenrijke arbeid als 
het verlenen van hulp aan de in moeilijkheden verke-
rende medemens. 

Opleidingscentrum „Middeloo" 
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Het Gezinsbegrotingslinsthuut 
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Allerwegen heerst er welvaart in het 
economisch leven. De kranten schrijven 
over het florerende bedrijfsleven. Op de 
effectenbeurzen noteert men hoge koer-
sen. 

Er vonden veel loonronden plaats en 
nu gaan de belastingen weer omlaag. 
Om ons heen zien wij in etalages, ten-
toonstellingen, shows e.d. artikelen, 
goederen, voedings- en genotmiddelen 
uitgestald, het een nog aantrekkelijker, 
dan het ander. Daar komen bij de vele 
culturele manifestaties, de ontspanning, 
de ruimere vacantiemogelijkheden. De 
mogelijkheden van aantrekkelijke wo-
ninginrichting, zo belangrijk voor het 
gezinsleven. Wij leven in een tijd, 
waarin principe voor ons allen rui-
mere ontplooiingsmogelijkheden bestaan, 
met als consequentie een grotere moge-
lijkheid 'voor een • harmonischer per-
soonlijk- en gezinsleven. Maar in onze 
Maatschappij is het eveneens zo, dat er 
niets voor niets plaatsvindt. 
Het leek ons daarom juist, u voor zover 
dat nog nodig is, 'in kennis te brengen 
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met het gezinsbegrotingsnistituut. Want 
ondanks, of misschien' wel juist dank zij 
onze serieuze bedoelingen om te komen 
tot een doeltreffende inkomstenbeste-
ding, blijkt het, dat wij om daartoe 
te geraken, raad en advies dikwijls niet 
missen kunnen. 

Het is het gezinsbegrotingsinstituut, dat 
zich tot taak gesteld heeft, aan een 
ieder, die dat wil, deze adviezen te 
geven. 
Het gaat om nuttige voorlichting en 
adviezen in de warwinkel van mense-
lijke behoeften aan materiële en cultu-
rele goederen, met als uitgangspunt het 
gezinsinkomen. Adviezen, die uw gezins-
welvaart en, daardoor de volkswelvaart 
kunnen verhogen en wat zou daarmede 
meer gebaat zijn, dan die , speciale sfeer 
en intimiteit, waaraan.  het gezin zijn 
uitzonderlijke en in onze huidige bescha-
ving zo onmisbare karakter ontleent? 
Stellen wij ons nogmaals de vraag 
„Wat is het Gezinsbegrotingsinstituut 
(het GBI) dan kan men kortweg ant-
woorden: Een instelling, die zich tot  

doel stelt een. ieder, die wil voor te 
lichten op welke wijze men kan bereiken 
om zo doelmatig mogelijk met het 
geld rond te komen. Het GBI verricht 
zijn dienst aan de gemeenschap door 
het geven van schriftelijke adviezen 
aan particulieren, doch vooral door het 
geven van cursussen aan groepen belang-
hebbenden, hetzij van verenigingen, 
hetzij van bonden e.d. en door het 
houden van afzonderlijke praatmiddagen 
of avonden, filmavonden en last but nc. 
least door het geven van publicaties. 
Tal van cursussen kunt u in het pro-
grammaboekje voor 1955-1956 vinden. 
Voor degenen, die meer willen weten, 
Wil men eens een praatmiddag organi-
seren voor huisvrouwen. U kunt verze-
kerd zijn van een deskundige leiding, 
die u mee zal voeren in onderwerpen 
als: De begroting van een pasbeginnend 
gezin en van eengezin met opgroeiende 
knideren: of „Hoe leren wij kinderen 
met geld omgaan". Er is te veel om op 
te noemen. U doet beter het programma 
te raadplegen, evenals alle andere publi-
caties verkrijgbaar á f 0,15 per stuk bij 
alle postkantoren, spaarbanken, boeren-
leenbanken en bij commissies voor huis-
houdelijke- en gezinsvoorlchting. 
Voor degenen, die meer willen weten 
het adres: 
Gezinsbegrotings Instituut, Librijesteeg 
Rotterdam, Postbus 1046, Telefoon 
K 1800-29548. Leidster voorlichtings-
werk Mevr. E. J. Wilzen-Bruins en 
Algemene Directie S. Gerkema. 

Langzamerhand is het een algemeen 
bekend begrip geworden dat het bij het 
werk met de jeugd er niet om gaat hen 
aardig bezig te houden, maar hen zo-
danig te activeren dat de •activiteit tot 
hun vorming bijdraagt. Jeugdleiders zijn 
geen oppassers en geen schoolmeesters 
in de ouderwetse zin van het woord. 
Van hen wordt verwacht dat zij, mid-
den in de branding staande, een stuk 
stevigheid bieden, waaraan de jongere 
zich kan oriënteren; dat zij niet doceren, 
maar kunnen spelen; dat zij naast een 
energieke gezonde activiteit rust en be-
zinning kennen. Van hen wordt ook 
verwacht dat zij inzicht hebben in de 
problemen van de eigen tijd en in de 
moeilijkheden en tekorten van de jeugd 
waarmee zij omgaan. De mate waarin 
een dergelijke omgang met de jeugd 
tijd en energie vraagt van diegenen, die 
daarnaast een andere werkkring hebben, 
is niet gering. Toch komt bij velen de 
wens naar voren een duidelijker inzicht 
in de problematiek van het werk en een 
diepere kennis van de achtergrond ervan 
te' verkrijgen, zodat zij in staat zullen 
zijn het jeugdleiderschap als fulltime job 
te beoefenen. Voor degenen die in ernst 
over een opleiding denken, willen wij de 
mogelijkheden van de gecombineerde 
opleiding Middeloo—van Brienenoord 
wat nader bekijken.. 
Deze opleiding gaat uit van de ge-
dachte dat zowel voor de jeugdleider 
(ster) als voor het kind niet de verza-
melde parate kennis het belangrijkste 
is, maar het verkrijgen van een crea-
tieve levensinstelling, waarbij men zon-
der oogkleppen en zonder angst durft 
te experimenteren en de consequenties 
van het experiment durft te aanvaar-
den. Dat wil zeggen, wil dit experiment 
zinvol zijn, dat men zijn persoonlijk be-
leven ondergeschikt moet stellen aan 
bovenpersoonlijke eisen, zoals dit door 
onze cultuur worden gesteld. 
Om tot de verwerkelijking van deze ge-
dachte te komen, heeft de opleiding 
verschillende mogelijkheden: 

a. Persoonlijkheidsvorming door het 
leven in intern groepsverband met 
de mede-cursisten van zeer verschil-
lende levensbeschouwing en komend 
uit zeer uiteenlopend milieu. Door 
het bewuste beleven van hetgeen er 
in een groep omgaat, kan men in de  

practijk beter de eigen groep be-
grijpen. 

b. Het onderwijs in een aantal vakken 
als ontwikkelingspsychologie, groeps-
psychologie, methodiek, jeugdbewe-
ging, volksontwikkeling, enz. 

c. Het onderricht in een groot aantal 
bezigheidsvakken als muziek, han-
denarbeid, lekespel en kindertoneel, 
spel en sport, volksdans, enz. 

Gedurende het eerste — basis- — jaar 
worden alle lessen door alle cursisten 
gevolgd en worden er gemeenschappe-
lijk excursies ondernomen, zowel naar 
club- en buurthuizen als naar inrich-
tingen van de Nederlandse Kinderbe-
scherming. Het laatste halfjaar kan men 
kiezen voor de richting club- en buurt-
huiswerk of inrichtingswerk en worden 
hierin speciale methodieklessen gegeven 
en opdrachten, die de cursisten zelf 
moeten uitwerken. Van ieder cursist(e) 
wordt verwacht dat hij(zij) zich in een 
van de bezigheidsvakken speciaal gaat 
bekwamen en daarin een aantekening 
behaalt. Tijdens de opleiding kan hij 
(zij) gerégeld onder toezicht van de do-
cent met een groep kinderen in dit vak 
werken. 
De interne opleiding wordt afgesloten 
door een examen; daarna volgt een ge-
salarieerd practijkjaar, waarin nauw con-
tact met de opleiding wordt onderhou- 

den. Verloopt dit jaar bevredigend, dan 
wordt aan het eind daarvan — dus na 
235 jaar — het diploma Middeloo uitge-
reikt, dat erkend wordt door de Natio-
nale Federatie „De Nederlandse Bond 
tot Kinderbescherming . en de Raad van 
Advies voor het Club- en Buurthuis-
werk in Nederland." Tevens is het 'mo-
gelijk facultatief een aantal lessen te 
volgen, die na de praktijk de toelating 
tot de tweede klas van een der scholen 
voor Maatschappelijk Werk mogelijk 
maken. • 
Het aantal vragen naar opgeleide krach-
ten voor het jeugdwerk is ontstellend 
groot. Verschillende gemeenten, in de 
stad zowel als op het platteland, vereni-
gingen en andere instanties beseffen de 
noodzaak van het werk met en voor de 
jeugd. Men is bereid hier financiële of-
fers voor te brengen, maar de plannen 
stuiten veelal op een tekort aan opge-
leid kader. Ook de overheid erkent de 
ernst van de situatie: het vaststellen van 
een vaste basis voor de salariëring van 
jeugdleiders heeft de volle aandacht. 
Voor diegenen, die geschikt voor het 
werk blijken te zijn maar waarvoor de 
kosten bezwaren opleveren, is een be-
perkt aantal beurzen beschikbaar. Zij 
die nadere inlichtingen wensen, wenden 
zich tot de Jeugdleidersopleiding „Mid-
deloo", Koningin Wilhelminalaan 1, 
Amersfoort. 
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Welkom in Den Haag 
Een van onze bekende journalisten heeft eens ge-
schreven dat er niets triesters denkbaar is dan Den Haag 
op een regenachtige Zondagmiddag. 
Tegenover deze mening staan geheel andere. Als u 
eens denkt aan de stemmen van de reporters bij de ope-
ning van de Staten-Generaal, dan weet u ook dat er 
verrukt gesproken wordt over het „zonovergoten Lange 
Voorhout" en over „het sprookje van de gouden koets 
die (almaar) in aantocht is" en zich „statig voortbe-
weegt langs de (alweer) zonovergoten Kneuterdijk etc." 
Och ja, zo is Den Haag wel. Een stad vol tegenstel-
lingen. Maar daarover zal ik niet schrijven, dat doet een 
ander. 
Als n tot de gelukkigen behoort, die het Congres op 
5 en 6 November a.s. bezoeken, dan zult u wel iets van 
deze tegenstellingen zien. Het eigenlijke Congres im-
mers vindt plaats in Amicitia. Dit ligt in een echt oud 
gedeelte van Den Haag. De feestavond wordt gehou-
den in de meest luxe zaal welke Den Haag kent, name-
lijk in de Kurzaal van het Kurhaus -aan de onvolprezen 
boulevard van de badplaats Scheveningen. Nu behoort 
Scheveningen ook tot Den Haag, maar zeg dat nooit 
hardop tegen een rasechte Scheveninger, want die ziet 
de Hagenezen als mensen van buiten. 
Maar u zult ook kennis maken met de Dierentuin van 
Den Haag. Weest u niet bang. Het gebouw heet wel 
Dierentuin maar in de tuin zijn heus geen wilde dieren 
te bekennen. Het. plan is om 's Zondags de maaltijd in 
de Dierentuin te gebruiken. Van Amicitia naar de Die-
rentuin loopt u door een van de mooiste gedeelten van 
Den Haag. U kunt dan de Hofvijver en het fraaie Tour-
nooiveld bewonderen: 
Vlak achter de Dierentuin vindt u de Jan van Nassal-
straat. Dat is voor de afdeling Den Haag een belan 
rijke straat geworden. Want op no. 1 van deze straat 
werd op 8 October 1955 officieel het afdelingskantoor in 
gebruik genomen. Dit afdelingskantoor is eenvoudig 

meer zeer smaakvol ingericht en het bestaat uit 
2 kamers met een serre. De inrichting van het kantoor, 
meubilair etc. heeft ons natuurlijk veel zorgen gekost. 
Maar dank zij de offervaardigheid van onze leden, die 
ons daarvoor f 4000,— gaven, konden wij ons afde-
lingskantoor behoorlijk inrichten. Het bestuur van de 
afdeling heeft goede hoop, dat dit afdelingskantoor een 
belangrijke rol zal gaan spelen als centrum van verschil-
lende humanistische activiteiten in Den Haag. Maar 
voor alles verwacht het bestuur dat vanuit dit centrum 
het werk van de afdeling Humanitas zich zal kunnen 
uitbreiden en verdiepen. 
Wanneer ik schrijf van verschillende humanistische 
activiteiten dan zult u wel de conclusie hebben getrok-
ken dat er tussen Humanitas en het Humanistisch Ver-
bond in,Den Haag een zeer nauwe en hartelijke samen-
werking bestaat. Dat is ook zo en wij verheugen ons 
daar echt over. 
Van deze samenwerking zult u op het congres ook wel 
iets merken. U zult daar een tafel aantreffen waarop 
allerlei smaakvolle artikelen zijn uitgestald. Deze arti-
kelen (gebruiksvoorwerpen) zijn gemaakt door leden 
van het H.V. en Humanitas. De netto-opbrengst van 
deze artikelen komt ten bate van het practische huma-
nistische werk in Den Haag. Loop deze tafel niet voor-
bij. Bewonder de huisvlijt en de smaakvolle stijl: maar 
voor alles: koop er van. U zult er fraaie Sint-Nicolaas-
cadeau's onder vinden, die u beter bij ons dan ergens 
anders kunt kopen. 
Dat de afdeling Den Haag van plan is haar werk steeds 
meer uit te breiden, dat spreekt vanzelf. 
Wij kunnen u (nog) niet, zoals Hengelo dat in 1954 
deed, een bejaardencentrum tonen. Maar dit is een 
kwestie van tijd, want ook dat komt nog wel voor 
elkander. 
Wij kunnen u slechts ons afdelingskantoor tonen en u 
verzekeren dat in de afdeling Den Haag werklust en 
werkkracht leven. Namens de afdeling Den Haag heet 
ik alle congresgangers van harte welkom in onze stad. 
Wij hopen dat u op 5 en 6 November prettige dagen 
in Den Haag zult hebben. 'De afdeling is bereid alles 
te doen om het u zo aangenaam mogelijk te maken. 

K. SINGER 

Het nieuwe Den Haag 
Hoewel het overdreven zou zijn om te spreken van 
twee 's-Gravenhage's één van vóór en één van na de 
oorlog, is het niettemin waar, dat de nieuwe stadswij-
ken, welke in de omvang van satellietsteden ten zuiden 
van de stad verrijzen, van totaal verschillende structuur 
zijn en een geheel ander karakter dragen van het voor 
vrijwel iedere Nederlander vertrouwde Den Haag. 
Op den duur zullen deze wijken, waarvan er al enkele 
gereed zijn, evenveel inwoners herbergen als de stad 
Eindhoven. 
De nieuwe buurten zijn gegroepeerd om het Zuider-
park, een recreatieoord van meer dan 110 hectare, dat 
met vooruitziende blik reeds enkele tientallen jaren ge-
leden werd aangelegd. 

Het opmerkelijkste verschil tussen het oude en het 
nieuwe Den Haag is het verschil in bouwhoogte. Den 
Haag stond altijd bekend om zijn lage bouw en hier-
mede is in nieuwe wijken als Moerwijk en Morgen-
stond radicaal gebroken, al dient gezegd, dat de bous 
wers voor de allernieuwste wijken van plan zijn de 
grotere gezinnen zoveel mogelijk in eengezinshuizen 
onder -te brengen. 
Treft de bezoeker, die vergelijkingen gaat trekken, dus 
allereerst het verschil in hoogte, al spoedig wordt hij 
zich bewust van de geweldige ruimte om zich heen in 
de nieuwe straten en op de nieuwe pleinen. 
In de derde plaats zal hij met genoegen constateren, 
dat Den Haag ook hier zijn naam van „stad van groen 
en bloemen" eer aandoet; de wijken zijn onderling ge-
scheiden door grote groenstroken met sportvelden, 
plantsoenen en volkstuinen. De straten zijn ware allée's, 
in de lengte veelal doorsneden door water met aan 
weerszijden groene glooiingen. 
Door hekken en schuttingen verdeelde achtererven zal 
de bezoeker hier niet aantreffen; uitgestrekte gemeen-
schappelijke tuinen, kostelijk beplant en goed onder-
houden en speelplaatsen voor de kinderen zijn er voor 
in de plaats gekomen. De bebouwing is open en luchtig 
en de wijk is ontworpen met het besef, dat de bewoner 
niet alleen in zijn huis leeft, maar dat hij ook een aan 
zijn behoeften zo goed mogelijk aangepaste omgeving  

moet vinden. Hij kan een plezierig ommetje maken en 
bij zijn wijk vindt hij sport- en speelterreinen. Winkels 
liggen in buurt- en wijkcentra bijeen. 
De oudste van de nieuwe wijken is de Moerwijk, waar 
eind 1948 de eerste woningen werden betrokken. Op 
het ogenblik wonen er in deze nieuwe Haagse woon-
wijk van meer dan negenduizend woningen ongeveer 
vijf en dertig duizend mensen. Hoe heeft het leven zich 
daar in die jaren ontwikkeld? Wie is de Moerwijker? 
Hoe leeft hij? Zijn er mogelijkheden tot ontspanning? 
Driekwart van de Moerwijkers komen uit andere delen 
van de stad. Vergeleken met de bevolking van de gehele 
stad Den Haag zijn er tweemaal zoveel kinderen onder 
de vijf jaar, meer kinderen onder de tien, doch minder 
kinderen tussen de tien en vijf en twintig. Ouden van 
dagen zijn er minder, doch ouden van dagen die elders 
in de stad wonen en kinderen in de Moerwijk hebben, 
wensen de wijk gaarne als woonoord. Het bejaarden-
centrum, dat in Moerwijk op een rustige, maar toch 
niet al te zeer van de overige bebouwing geïsoleerde 
plek, verrijst, is thans reeds volgeboekt! 
Het bestaat uit 76 woningen voor bejaarde echtparen 
die daar een zelfstandige huisvesting vinden en zo nodig 
nog een inwonend kind bij zich kunnen hebben. Deze 
woningen zijn gegroepeerd om een ander gebouw met 
appartementen voor bejaarden die meer verpleeghulp 
nodig hebben. Het centrum, dat omstreeks driehonderd 
ouden van dagen zal kunnen huisvesten, beschikt over 
ontspannings-, handenarbeid- en andere recreatiezalen. 
De beroepen van de Moerwijkers variëren sterk. Er wo-
nen, om maar een doorsnede te geven, grondwerkers 
en artsen, zeekapiteins, economen en tramconducteurs, 
nachtwakers en officieren. Er is in de loop der jaren 
in de stadswijk een vorm van saamhorigheidsgevoel ge-
groeid, die weliswaar niet te vergelijken is met de in-
tensieve contacten onderling in een dorpsgemeenschap, 
maar die niettemin aanwezig is en zich openbaart. Er 
is een ruime geestelijke en maatschappelijke belang-
stelling. 
Er ontstond een tamelijk veelzijdig verenigingsleven. De 
kruisverenigingen hebben in Moerwijk percentagegewijs 
meer leden dan in iedere andere stadswijk; de helft van 
de Moerwijkers is bij een kruisvereniging aangesloten. 

    

1-  Hl A. 	tn, 
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van het jubileumcongres van Humanitas, op 5 en 6 November a.s. 
te houden in Den Haag. 

Zaterdag 5 November 
3.00 uur Receptiebijeenkomst in de zalen van Amicitia, 

inleiding door de voorzitter, diverse sprekers. 
Muziek. 

6.00 uur Einde receptiebijeenkomst en gelegenheid tot 
gebruiken van de broodmaaltijd voor hen die 
tevens de feestelijke herdenkingsbijeenkomst 
zullen bezoeken. 

7.45 uur Feestelijke "bijeenkomst in. het Kurhaus. 
Openingswoord door de voorzitter. Inleiding 
door mej. dr. J. C. Hudig. Voor de pauze: 
medewerking van o.a. het ensemble „De 
Jonge Flierefluiters" met Peter de Boorder. 
Na de pauze: Georgette Hagedoorn met 
Pierre Verdonck aan de vleugel. 

Zondag 6 November 
9.00- 10.30 uur Bijeenkomst in drie zalen van Amicitia van 

de secties Kinderbescherming, Reclassering, 
Gezinsverzorging. 

11.00 uur Aanvang huishoudelijke agenda. 
2.00- 4.00 uur Lunchpauze. 

0.a voortzetting behandeling huishoudelijke 
agenda. 

Adressen: Zalen van Amicitia, Westeinde 15, Den Haag. 
Zaal van het Kurhaus, Gevers Deynootplein 30, 
Scheveningen. 

Kaarten voor de feestelijke bijeenkomst á f 1,25 zijn verkrijgbaar 
bij de secretarissen van onze afdelingen in Zuid-Holland, van 
Amsterdam, Haarlem en Utrecht en 's avonds, voor de aanvang, 
aan de zaal van het Kurhaus., 

Hier kunt u een boekje met 

deelnemerskaarten krijgen: 

Almelo: C. C. Krom, Parkweg 1 B. 
Amersfoort: J. Hulst, Bosweg 71 a. 
Amstelveen: Middendorpstraat 21. 
Amsterdam: D. v. Laar, Solebaystraat 7. 

Humanitas, Stadhouderskade 139. 
Apeldoorn: J. v. Laar, Eendenweg 127. 
Appelscha: Mw. S. Hemerik-de Jong, 

89, Oud Appelscha. 
Arnhem: F. J. ter Huurne, Stadhouder-

straat 56. 
Assen: G. A. M. v. d. Muysenberg, 

Vaart 150. 
Bergen op Zoom: M. Deenen, J. de 

Wittstraat 8. 
De Bilt: C. Liedermooy, Stenen Camer 
• Z 6. 
Breda: W. Kerste, Zandbergweg 20. 
Brouwershaven: M. Matthijsen, Zuid-

dijkstraat C 25. 
Delft: J. Reinsma, L. van Altena 20. 
Deventer: Mw. Bouwknecht, Diepen-

veenseweg 176 oud. 
D"oetinchem: Ir. H. W. Geerts, Van Enst-

straat 25. 
Drachten: J. F. Metzlar-Laurmans, G. 

Boetenstraat 18. ' 	• 
Edam: J. de Haan, Burg. Verst.singel 12. 
Ede: Mej. A. Remijnsen, Begonialaan 22. 
Eindhoven: Mw. T. Visman-de Vries, 

Edisonstraat 106. 
Enschede: Mw. J. Bannink-Westmijse, 

Maanstraat 35. 
Goes: F. S. Schog, Leliestraat 51. 
Gooi-Noord: A. A. Clement, Adelheid• 

straat 34, Bussum. 
Gouda: H. J. Barnard, Prinses Beatrix-

straat 21. 
Groningen: Mw. T. Mannoury-ter Haar, 

Prinsesseweg 18 A. 
Haarlem: D. Verkijk, Zaanenlaan 149. 

De nieuwe en oudere verenigingen vonden elkaar, aan-
vankelijk in een houding van protest om wat er aan 

• vergaderruimte en andere voorzieningen ontbrak. Later 
met het doel het wijkleven tot bloei te brengen. Zo 
kwam de Moerwijkgemeenschap tot stand, waarin ver-
tegenwoordigers van alle (behalve politieke) Moerwijk-
verenigingen samenwerken en stimulerend en coiirdi-
nerend (bij feesten bij voorbeeld) optreden. 
Een nieuwe vorm van gemeenschapsleven ontstond rond 
de gemeenschappelijke tuinen. Zelf gekozen commis-
sies van bewoners beheren het gemeenschappelijk bezit, 
voor het onderhoud waarvan iedere week een kwartje 
wordt betaald. Gezamenlijk ziet men toe op het gebruik 
door de kinderen, samen met de kinderen ruimt een 
van de leden van de commissies 's avonds de tuin op. In 

sommige wijken organiseert men concerten van de 
Moerwijk Harmonie of van een zangvereniging, elders 
spelen 's avonds de nog niet zo oude ouderen een par-
tijtje volleybal. In Moerwijk - en ook in Morgenstond 
- hebben zich percentagegewijs met andere stadswij-
ken vergeleken zeer vele bewoners opgegeven voor de 
Bescherming Bevolking. 
Zo zal de bezoeker ontdekken, dat zeven jaar nadat de 
eerste pioniers zich vestigden, er in deze door sommige 
pessimisten als „troosteloze huizenmassa" gekwalifi-
ceerde wijk, een gevoel van saamhorigheid ontstond. 
Dit geeft de stedebouwers moed. Het zuiden van Den 
Haag, door buitenlanders wel de grootste bouwput van 
West-Europa genoemd, groeit. Het groeit heftig, het 
groeit trots. 

Zoudt u niet 

huL7enhoog springen 

als er een vrachtwagen-vol prijzen bij u werd thuisbezorgd? 

Stel uw vrienden en collega's, uw ooms en tante's, uw lieve neven 
en nichten ook in de gelegenheid zo'n luchtsprong te maken. Voor 
slechts 2 kwartjes kunt u ze die kans verschaffen. 

Doe mee aan de verkoop van deelnemerskaarten van de Humani-
tasprijsvraag 1955. 

De lijst met adressen waar u een boekje kunt krijgen staat hier-
naast. 

Grijp die kans! 

Een van onze leden in Hippolytushoef (Wieringen N.II.) zoekt wegens 
chronische ziekte van de huisvrouw 

Een huisgenote 

die genegen is tegen vergoeding van kost en inwoning en eventueel een 
kleine maandelijkse toelage lichte huishoudelijke werkzaamheden te 
verrichten. Zij die nadere inlichtingen wensen kunnen zich wenden tot 
het Centr. Bur. van Humanitas. J. W. Brouwersstr. 16, A'dam, tel. 721567 
(t.a.v. J. Blom). 

	r- 

Harlingen: Mw. S. D. Pellenbarg-
Kouwenhoven, Pr. Irenestraat 7. 

Heerlen: P. Matze, Raadhuisstraat. 38. 
Den Helder: G. H. Winner, Reigerstr. 9. 
's-Hertogenbosch: P. van Gent, Citadel-

laan 27. 
Hengelo: P. Huisken, Elisabethsti. 121. 
Hilversum: Mw. M. W. Mosheuvel, 

Bosdrift 201. 
Hooezand-Sappermeer: J. Suurmeyer, 

Sportterreinstraat 28. 
Leerdam: J. Kooyman, J. de Jonge-

straat 43. 
Leeuwarden: Mw. F. Oostra-de Vos, 

Helmerstraat 7. 
Leiden: J. v. d. Waals, Buys Ballot-

straat 13. 
Middelburg: C. B. Helm, Poelendaele-

weg 55. 
Nijmegen: C. H. van Asch, Gen. Smuts-

straat 29. 
Ommen: „Bargntissien", Kerkweg, 

Lemele. 
Oosterwolde: K. Sixma, Molenweg 22. 

Opsterland: Mw. Schouwstra-Numan, 
G. v. d. Zwaagstraat 8, Gorredijk. 	• 

Rhenen: J. Maartje, Prunislaan 65. 

Roosendaal: G. Kluyt jr., Sportstr. 178. 

Rotterdam: R. J. Krouwel, Mijnsheren-, 
laan 45a. 

Sneek: H. Jonker, Willemstraat 20. 
Soest: L. G. H. Mulder, Vosseveld- 

laan 4. 
Texel: J. de Jong, Koogerweg, Den 

Burg. 
Tilburg: F. de Jong, Lange Nieuw- 

straat 80. 
Utrecht: Mw. B. Bruinsma, Herenstr. 8. 

Velp: Mw. Rijnsaardt-van Dongen, 
. Bergweg 88. 
Velsen: 0. Bakkelo, Bloemendaalsestr.- 

Weg 147, Santpoort. 
Vlaardingen: Mw. D. Derks-Warmer-

dam, iróntgenstraat 40c. 
Vlissingen: G. Stiphout, C. Buskinstr. 28. 
Voorburg: Mej. A. den Boestert, Prinses 

Mariannelaan 84. 
Wageningen: G. Langedijk, Jasmijn-

plantsoen 23. 
Woerden: J. Vergeer-Dijkmeyer, Nieuw-

straat 6-1. 
Zaanstreek: Mw. A. Monderen-Woudt, 

Emmastraat 18, Koog a.d. Zaan. 
Zaltbommel: Mej. C. A. van Eck, Bloe-

mendaal 9. 
Zandvoort: Mw. C. W. de Bruyn-

Edeling, v. Speykstraat 1 r. 
Zwolle: G. J. Jansen, Sleedoornstraat 28. 
En natuurlijk bij het: 
Centraal Bureau van Humanitas, J. W. 

Brouwersstraat, tel. 72.15.67. 
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Natuurlijk; dat is de advertentie die gedurende ons 
Jubileumjaar overal in den lande in de bladen 

gereageerd. Duizenden kwamen van heinde en verre naar 
Amsterdam en duizenden gingen tevreden naar huis. 

daze advertentie zeer sadactUlg 

Heet 	 ktrg.n preteen 
is verschenen. Duizenden Nederlanders hebben erop 

Zelfs meer dan dat; er volgde een regen van dankbetuigingen. 
Alle vol lof over de prima service en de kwaliteit van onze 
artikelen. Tussen UNIEK en haar klanten ontstond een band, 
die niet meer te verbreken is . . . 
Dit hebben wij ervan geleerd: UNIEK heeft inderdaad 
iets unieks gebracht, waaraan onvoorzien een enorme behoefte 
blijkt te bestaan. Vandaar dat wij - ook na het jubileum - 
opnieuw de uitnodiging laten horen: GRATIS UIT EN THUIS 
en vooral een geslaagde aankoop bij UNIEK! Daarvan 
getuigen de duizenden tevreden kopers(sters), door geheel 
Nederland, die U graag vertellen van de werkèlijke 
unieke service, prijzen en . . . kwaliteit bij UNIEK. 

zeer aandachtig: 

Of 121,sel of 
niet slaagt. 
Uw reis-
kosten 
(retour) door  
geheel Neder. 
land worden 
door ons 
betaald! 

In de prettige 
ochtenduren, z° 
bij uitstek geschikt 
om rustig te win-
kelen, ontvangt U 
bij wel of niet ko-
pen een heerlijke 
Kop koffie met 
gebak. 

Lees 

Wij maken deze 
reclame niet alleen 
voor de vele dui-
zenden vaste klan-
ten, maar tevens 
voor onze nieuwe 
cliënten, die onze 
zaak bezoeken. 

dit weer 

Iedere koper(ster) 
van een costuum, 
winterjas, mantel. 
costuum, mantel of 
demi ontvangt een 
origineel Zwitsers 
Polshorloge met 
goud-double band 
cadeau 

Iedere koper(ster) 
van elk ander ar-
tikel ontvangt een 
zeer practische en 
keurig uitgevoer-
de reiskoffer ca-
deau. Keuze uit 
diverse moderne 
kleuren. 

Reis rustig naar 
Amsterdam en 

kom naar UNIEK 
met zijn enorme 
Herfst- en Winter-
collectie! Niemand 
zal teleurgesteld 
worden. 

4 

Opnieuw hand in hand met fabrikant, ten 
RECLAME KAMGAREN- EN TROPICAL COSTUUMS, 

ook in donkerblauw en zwart. f 97.- f 77.-f 67.-
MAATSYSTEEM COSTUUMS, ongeëvenaard van pasvorm, 
in de beste kwaliteiten Tropical en Kamgaren, ook in buikmaten 
met vest 	 f 125.- f 105.- 
WINTERJASSEN, alle modellen en kwaliteiten 1 95.- f 55.- 
PANTALONS, in alle tinten 	 f 27.- f 24.- 
SPORTCOLBERTS, in de bekende merken f 45.- f 35-- 
1000/0  WOLLEN GABARDINE REGENJASSEN, ook in ge- 

• dekte tinten 

NIEUWENDIJK 143 
AMSTERDAM 

TELEFOON 020-47135 
's maandags tot 1 uur gesloten 

f 85.- f 65.- 
POPELINE :REGENJASSEN, in de bekendste wereldmerken 

f 55.- f 45.- 

voordele van heel Nederland! 
Op onze opnieuw uitgebreide Dames-

afdeling (le etage) een keurcollectie van 

de allernieuwste modellen. 

NAJAARSMANTELS, exclusieve modellen 
en dessins 	 f 45.tim.f 95.- 
WINTERMANTELS, de nieuwste modellen 

f 55.- f 105.- 
MANTELCOSTUUMS, gelijk 	maat- 
werk 	 f 85... 	f 7 5 
DAMESREGENMANTELS, met volledige 
garantie: Leuke vlotte modellen 

f 45. f 35.- 

Pl 

0 

Deze grote reclame-actie geldt tot 4 December 1955 


