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De Apeldoornse voetbalclub 
TKA (Turkse Krachten Apel-
doorn) voetbalt sinds sep-
tember vorig jaar in de 
KNVB-competitie. En dit al-
leen omdat de heer H. J. G. 
Keizer (penningmeester van 
Humanitas Apeldoorn) zo'n 
doordrammer is. Over de 
avonturen van „zijn" voet-
balclub vertelt „IirilenfieT Kei-
zer", zoals de Turkse jongens 
hem noemen, op peg. 3 en 4. 

*Ik* 

Na prof. Tinbergen kten we 
nu (de econoom) Jool: Ke0P-
man aan het woord, die een 
groot aantal jaren in ontwik-
kelingslanden werkte, Even-
als Prof. ':Tinbergen is hij van 
mening dat we die landen de 
helpende hand moeten bieden 
èn dat wij een stap op de 
plaats moeten maken. Maar 
dat betekent niet dat we een 
rampzalige toekomst tege- 

moet gaan° (lees pag S. 
10). 

*** 
In dit nummer naast de vaste 
rubrieken ook: vertrek van 
Ellinchem-directeur, huma-
nistische uitvaartbegeleiding 
èn (alvast noteren): de Alge-
mene Vergadering vindt dit 
jaar plaats op 30 en 31 okto-
ber a.s. In het Evert Knnews-
oord te Amersfoort. 



WIST U DAT . . 
— een gift aan Humanitas in bepaalde gevallen belastingtechnisch voor-
delig kan zijn. 
— het ook mogelijk is per legaat Humanitas te begunstigen. 

Inlichtingen en of advies kunt u krijgen bij het Centraal buro, J. W. 
Brouwersstraat 16, Amsterdam, tel. 020-739444  toestel 19. 
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Op deze pagina ruimen wij graag 
ruimte in voor de mening van onze le-
zers. Dat betekent niet, dat wij die al-
tijd onderschrijven. De inhoud van de 
brieven — waarvan wij ons het recht 
voorbehouden die in te korten — blijft 
geheel voor rekening van de inzenders. 

De redactie 

Opnieuw kernenergie 

Dat in de komende brede maatschap-
pelijke discussie over kernenergie 
( „bmd") niét het eigenbelang of de zelf-
zucht, máár de zorg voor ons nage-
slacht centraal moet staan, zal ieder-
een, of men nu vóór- of tegenstander 
van kernenergie is, volmondig beamen. 
Maar als wij in het belang van ons na-
geslacht „gezamenlijk" besluiten om 
volledig over te schakelen op kernener-
gie, zal ons land langzaam maar zeker 
één groot Borssele worden en uiteinde-
lijk veranderen in een dictatoriaal ge-
regeerde kernenergie-staat (vanwege 
de noodzakelijke strenge veiligheids-
maatregelen). Zo'n staat staat lijnrecht 
tegenover de „ideaal-staat" voor de 
verwerkelijking waarvan we ons als 
mensheid, op 10 dec. 1948 borg hebben 
gesteld door met algemene stemmen de 
Universele Verklaring van de Rechten 
van de Mens aan te nemen. Als onze 
regering het kernenergiebeleid doorzet, 
maakt ze zich schuldig aan schending 
van deze Verklaring. Een dergelijk be-
leid stoelt op onzedelijkheid. 
Wij moeten ons nageslacht een leefbare 
en vruchtbare wereld nalaten. Een we-
reld zoals ons in 1948 voor ogen stond en 
waarvoor miljoenen mensen in de oor-
log '40-'45 het leven hebben geofferd. 
De „kernenergie" die voor de verwer-
kelijking van die wereld vereist is, zal 
nooit geleverd kunnen worden door 
partijpolitiek denken en handelen. Dat  

heilloos, op „wederzijds wantrouwen" 
gebaseerd denken en handelen heeft 
uiteindelijk slechts geleid tot de allen 
en alles bedreigende „kernbewape-
ning". 

Wouter ter Heide, 
Langenholte (0v). 

Onbeschaamd 

De reden van dit schrijven is het kopje 
ONBESCHAAMD (zie Van mens tot 
Mens van febr. 1981). Ik heb mij daar-
aan zeer geërgerd. Had u dan iets an-
ders van De Telegraaf verwacht? Ik 
ben 86 jaar en lid van Humanitas se-
dert de oprichting en lid van het H.V. 
In de tweede wereldoorlog is de krant 
onder een NSB-directie blijven ver-
schijnen. Dat blad was en is zeer con-
servatief en heeft uitgesproken fascisti-
sche trekken behouden. 
Lees dat blad niet, dan ergert u zich ook 
niet. En. . . reageer nooit op wat erin 
geschreven wordt. Het is in één woord 
voddenjournalistiek. 

J. Liedermooy 
De Bilt. 

Samenwerken? Ja, maar hoe? 

Naar aanleiding van de brief van 
Chris van Oijen over samenwerken, in 
het vorige nummer van ons blad, zou ik 
graag het volgende willen opmerken: 
Samenwerken met anderen is voor onze 
vereniging een vanzelfsprekende zaak, 
daarvan getuigt de doelstelling waar-
van bij de oprichting in 1945, werd uit-
gegaan. 
Ook de formulering van de huidige 
doelstelling is in wezen geen andere, te 
weten het openstaan voor allen en in 
het bijzonder voor de buitenkerkelij-
ken. 
Nu heeft zich de laatste jaren als gevolg 
van de schaalvergroting bij het maat-
schappelijk werk een ontwikkeling 
voorgedaan die vragen oproept. Kun-
nen groepen waarop wij ons in het bij-
zonder richten wel voldoende op onze 
wijze van benaderen rekenen als het 
om individuele hulpvraag gaat? 
De schaalvergroting heeft er toe geleid 
dat nieuwe uitvoeringsorganen zijn 
ontstaan, o.a. door samenvoeging van 
vroegere op verschillende geloofsover-
tuiging stoelende organisaties en Hu-
manitas. In de nieuwe beleidsorganen  

(zoals besturen) is Humanitas dan met 
een of meer personen vertegenwoor-
digd. 
De samenstelling van de beleidsorga-
nen kan doorwerken in de praktische 
hulpverlening o.a. via de selektie bij de 
aanstelling van medewerkers. 
In hoeverre deze vertegenwoordiging 
naar getalsterkte een redelijke afspie-
geling is van het leef- en denkpatroon 
van de hulpvragenden is niet bekend. 
Het zou wel eens kunnen zijn dat daar, 
waar wij niet meer zelfstandig het 
werk ten behoeve van de niet tot een 
kerkgenootschap behorende hulpvra-
gende verrichten, deze in een zelfde si-
tuatie verkeren als voor het oprichten 
van Humanitas het geval was. 
Samenwerken? Ja graag, maar tegen 
welke prijs. 
Ons daarop bezinnen lijkt mij van 
groot belang. 

P. B. de Groot, Dalfsen. 

„boekenborg" 

In het laatste nummer van Van Mens 
tot Mens staat een In memoriam Van 
Cor van Asch. Hij is inderdaad altijd 
bezig geweest voor zijn medemens. 
Maar om nu het bejaardenhuis „Doe-
kenborg" een tehuis voor gehandicap-
ten te noemen, gaat mij en anderen met 
mij toch te ver. 
Er zijn daar heel wat gehandicapten 
op het ogenblik, maar het is tach een 
bejaardenhuis. 

G. F. Alink-Bultman 
Nijmegen. 
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„Voor dit werk moet je een doordrammer zijn... Je moet vast-
houden. Misschien word ik zo gedreven, omdat ik op mijn veer-
tiende jaar moest gaan werken. Ik heb geloof ik wèl twintig 
jaar cursussen in de avonduren gevolgd. Uit eigen ondervin-
ding weet ik wat het is, als je zo moet vechten voor je eigen 
kansen. Het zit me enorm dwars, dat deze jongens die kans zelfs 
niet krijgen.” 
Aan het woord de heer H. J. G. Keizer, penningmeester van de 
Humanitasafdeling Apeldoorn en omstreken, waar hij ook het 
beroep van makelaar en beëdigd taxateur uitoefent. 

„Die jongens" zijn Turkse jongeren in 
de leeftijd van 16 tot 23 jaar, die in Tur-
kije nauwelijks op school zijn geweest. 
Ze werden door hun vader naar Ne-
derland gehaald toen ze 14, 15 jaar wa-
ren „om te gaan werken." En dat doen 
ze in slachthuizen, kippefokkerijen, in 
de rijwielfabriek. Maar ze leren geen 
vak en evenmin krijgen ze gelegenheid 
om Nederlands te leren. 
Een paar jaar geleden vroeg de Stich-
ting Bijstand Buitenlandse Werkne-
mers" of Humanitas iets wilde doen 
voor de tweede generatie Turken". Dat 
verzoek kwam bij de penningmeester 
terecht. De heer Keizer zei toen opge-
wekt: ja! Hij had er geen idee van dat 
dit werk hem volledig zou gaan opei-
sen en dat hij fanatiek zou gaan vech-
ten voor die jongens. Vooral ook „om-
dat voor de 1800 Turken die in Apel-
doorn wonen, niks wordt gedaan. Ter-
wijl de vijftig bootvluchtelingen bij-
voorbeeld over twee tolken beschik-
ken en Nederlandse taallessen kunnen 
volgen!" 
Samen met Humanitas-bestuurslid (en 
bestuurslid van „de Stichting") Heinz,  

haalde Keizer de jongens bij elkaar, om 
hen via een tolk de vraag voor te leg-
gen: „Wat zouden jullie nou graag wil-
len." En dan vertelt hij zijn verhaal met 
veel gevoel voor humor, maar óók met 
de nodige verontwaardiging, omdat 
alles niet altijd gaat, zoals „roemer Kei-
zer" graag zou willen. 

Maak 'es een lijstje 
„We zeiden dus tegen die jongens, 
maak nou 'es een lijstje van wat jullie 
graag zouden willen. Bovenaan stond 
voetballen in een Turkse vereniging, 
maar wel binnen de KNVB. Verder 
wilden ze Nederlands leren en een cur-
sus auto-techniek en lassen volgen. Als 
ik álles zou moeten vertellen, zat ik hier 
morgenochtend nog te praten. Maar 
goed - het enige wat we van de grond  
hebben gekregen is die voetbalclub. 
De taallessen hebben weg
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kunnen overhevelen naar de  
dat vormingscentrum is er erg enthou-
siast voor. Maar die cursus autotech-
niek en lassen is één lange lijdensweg. 
We dachten een paar keer dat we 't voor 
elkaar hadden; de laatste keer met de  

streekschool. De docenten zeiden ja, 
maar de inspecteur van het onderwijs 
zei nee, want streekscholen mogen al-
leen les geven in vakken, waarin de 
jongens ook werkzaam zijn. Dat ging 
voor onze Turkse jongens niet op. 

Nou maak ik gelukkig deel uit van een 
commissie die subsidiegelden ver-
deelt en als Humanitas hebben we een 
subsidie van f 39.000 ingediend voor 
een cursus aan jonge Turken. De wet-
houder van onderwijs steunt ons en 
dit voorstel ligt nu ergens op tafel bij 
CRM. 

Maar nou die voetbalclub! 
Als je een club wilt oprichten, moet je 
minstens 50 leden hebben en drie elf-
tallen in het veld kunnen brengen. Je 
moet bij de Kamer van Koophandel in-
geschreven worden, kortom stapels 
formulieren invullen.. . 

Eerst de naam 
De naam was er het eerst: Turkse 
Krachten Apeldoorn, TKA, maar ja dát 
bleek het makkelijkste. We gingen er-
van uit dat die jongens alles zelf moes-
ten doen. Maar de Turkse tolk begreep 
ook geen barst van al die papieren. Dus 
gingen die snel de prullemand in. Drie 
weken voordat de voetbalcompetitie 
begon, was er alleen nog maar de naam. 
Toen ben ik als een haas naar de KNVB 
gegaan en ik heb al die formulieren in-
gevuld. Voordat ik 't wist was ik secre-
taris-penningmeester van TKA.. . 

Er moest een voetbalveld worden ge-
huurd: dat lukte voor 937 gulden per 
jaar. Maar ja, dan kom je erachter dat 
je een veld huurt zonder netten en 
hoekvlaggen. Dat is ook voor elkaar 
gekomen en in september vorig jaar 
moesten we dan voor het eerst 's zon-
dags voetballen. De vrijdag daarvoor 
zeg ik: hebben jullie wel voetbalkle-
ren? Ja, die had de Stichting! Nou 
daar stond een grote doos vuile voet-
balkleding. Ik zei dus: éérst wassen en 
wij die zondag naar het veld. 

Toen bleek dat de scheidsrechter niet 
was komen opdagen, maar er stonden 
zeker wel honderd Turkse bezoekers 
langs de lijn en één zei dat ie best kon 
fluiten. We hebben het eind gehaald, 
maar vraag niet hoe. Na afloop - ieder-
een was al weg - kwam ik in de kleed-
kamer en daar stond weer een doos met 
vuile voetbalkleding. Die jongens 
dachten: dat is eigendom van de Stich-
ting, dus afblijven. Ik heb die hele 
troep toen maar meegenomen naar 
huis en 's maandags hingen onze lijnen 
vol voetbalbroeken en oma, die bij ons 

„Wat een geluk dat ik zo'n 
doordrammer ben" 
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inwoont, heeft alles keurig gestreken. 
We hebben die kleren toen overgeno-
men van de Stichting en ik heb tegen 
die jongens gezegd, dat ze hun tenue 
iedere week thuis moesten wassen. Dat 
gebeurt nu en ze zien er keurig uit. 

Altijd wat anders 
Maar ja, we hebben iedere week een 
andere film! Zo is het gewoonte om de 
bezoekende club thee aan te bieden in 
de rust. Natuurlijk heeft TKA geén 
kantine. Toen vonden onze jongens er 
wat op: ze boden de tegenpartij alle-
maal éénvierde citroen aan. Dat vinden 
zij lekker, maar die Nederlanders 
gooiden de citroenen in een hoek en 
riepen: geef ons liever een pilsje. 
Voortaan zou Mustafa voor thee gaan 
zorgen, maar die eerste keer kwam hij 
met een paar kleine keteltjes en een 
primusje aanzetten. Voor dertig man 
thee zetten ging niet en bovendien wa-
ren de bezoekers eerder bij Mustafa en 
dronken alle thee op, voordat de spe-
lers van het veld waren. 
Gelukkig heeft de Stichting ons een 
groot thee-apparaat gegeven en nu 
kunnen we tenminste thee aanbieden 
en nog wat verkopen ook; dan haal je 
de kosten er tenminste uit. 
Want de centen zijn een grote ramp. Zo 
is contributie vangen bij een aantal 
jongens verschrikkelijk moeilijk. Als 
Nederlander zeg je natuurlijk, waarom 
ontloopt die jongen mij als ie weet dat 
het „betaaldag" is. Ze verdienen toch 
allemaal. Maar als je achter de scher-
men kijkt, blijkt bijvoorbeeld dat zo'n 
jongen met vrouw en kind bij vader en 
moeder inwoont en dat ie al zijn geld 
moet afdragen, omdat er ergens in 
Turkije nog eens een hele familie moet 
leven van wat vader en zoon hier ver-
dienen. Zo'n jongen krijgt geen zak-
geld, want eten en slapen kan ie 
thuis.. . 
Onze financiële positie is dus voortdu-
rend precair. Daarbij komt dat TKA  

nogal eens een boete krijgt opgelegd 
van de KNVB. 
Daar is wel een oorzaak voor aan te 
wijzen: onze club moest natuurlijk op 
de onderste ladder van de voetballe-
rij beginnen en dat betekent dat die 
jonge kerels vaak tegen senioren van 
zo'n 40, 41 jaar moeten spelen. Die 
veertigers kunnen wat lichaams-
kracht en lenigheid betreft niet tegen 
de jonge knullen op, máár... ze ken-
nen veel meer foefjes en stiekeme vui-
le streken. Daarvoor maken die Tur-
ken zich weer driftig en een paar we-
ken geleden hadden wij een complete 
vechtpartij op het veld, die naar de 
bezoekers oversloeg. 

't Gevolg was dat wij voor de straf-
commissie van de KNVB moesten ver-
schijnen. Wij met zijn achten naar Zut-
phen. De jongens begrepen er allemaal 
niks van, want ze verstaan geen woord 
Nederlands. Maar dat geloven die lui 
achter de tafel niet; die schreeuwen: 
„Lieg je niet? Dat geloof je toch zelf 
niet? „Als we maar zeggen dat je dui-
zend gulden kunt gaan halen bij het 
GAK hè, dan versta je het wel." 
Ik maakte me woedend. We hadden 
wel een tolk bij ons, maar ja, of die alles 
goed overbracht... Het eind van het 
liedje was dat de tegenpartij vrij uit 
ging en dat wij een fikse boete kregen. 

Nog een voorbeeld: onze jongens moe-
ten bijvoorbeeld een uitwedstrijd spe-
len in laat ik zeggen Raalte. Ze zoeken 
zich gek naar het veld, ze vragen 't wel, 
maar ze begrijpen het niet èn komen te 
laat: wéér 100 gulden boete. 'n Andere 
keer heb ik ze via die tolk op het hart 
gedrukt om vooral niet te gaan vech-
ten. Wat doen ze? Halverwege de wed-
strijd lopen ze het veld af: die tegenpar-
tij speelde gemeen en hun was gezegd 
niet te vechten, dus staakten ze maar 
liever de strijd... Jááá. . . daar kun je 
best om lachen, maar voor ons bete-
kende het wéér boete.  

Door al dat gedoe hebben sommige 
jongens voor het voetballen moeten 
bedanken. Die vaders zeggen: jij voor 
de rechter komen, jij niet meer voet-
ballen, ik werk kwijt. Want in die 
KNVB-mannetjes zien zij de rechter. 
Hierdoor hebben we nu een tekort aan 
spelers en ik heb bij de KNVB aange-
vraagd of wij met twee elftallen verder 
mogen spelen. Dat is gelukkig toege-
staan." 

Dreigend tekort 
„Intussen zit TKA met een tekort van 
zo'n 800 gulden en dat tekort blijft als 
een zwaard boven je hoofd hangen. 

Ik zou die jongens graag zelf willen 
instrueren daarom ben ik begonnen 
om Turks te leren. Dat is een moeiza-
me weg hoor! Ik kan al zeggen: „Mijn 
zuster ligt onder de appelboom in on-
ze grote tuin"... máár jááá, wat moet 
ik daarmee in de kleedkamer met elf 
jongens die staan te popelen om erop 
af te gaan? 

Soms denk ik wel eens: moet ik door-
gaan of stoppen? 
Natuurlijk zitten er onder die Turken 
ook rotzakken, net als bij ons. Maar de 
meeste jongens willen zo graag. Dan 
denk ik weer: je moet die zaak lang-
zaam opbouwen, totdat ze het straks 
allemaal zelf kunnen overnemen. Ik 
vind het belangrijk om die jongens uit 
de kroegen te houden. In Apeldoorn 
zijn een paar Turkse kroegen; daar 
hangen ze rond, dat is hun enige ont-
moetingspunt. Ik wil ze zo graag naar 
de sportvelden brengen. 

Ik heb nu bij de KNVB bereikt dat ze in 
de komende competitie tegenover jon-
gere spelers komen te staan. Je blijft 
aan de gang — 't is een geluk dat ik zo'n 
doordrammer ben!" 

Ank van Zachten 
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DELINKWENTIE EN SAMENLEVING 

Voorlichtingsprojekt groeit, 
maar 
einde dreigt 
Het voorlichtingsprojekt delinkwentie en  samenleving heeft 
zich tot nu toe in een gestage groei kunnen verheugen en aan het 
aantal aanvragen om voorlichting kan af en toe nauwelijks 
worden voldaan. De meeste aanvragen komen uit het onder-
wijs en het vormingswerk. Telkens blijkt opnieuw, hóe weinig 
men afweet van wat het zeggen wil om met politie en justitie in 
aanraking te komen en hoezeer men zijn oordeel over mensen 
laat beïnvloeden door het feit „dat iemand heeft gezeten". 

Naarmate het economisch slechter 
gaat krijgt de verdeling in „goeden en 
slechten (delinkwenten)" een steeds 
grimmiger karakter. Bij een sollicitatie 
vliegt iemand met een strafblad het 
eerst uit de selectie, vertelde een per-
soneelsfunctionaris. Want dat is een 
objectief houvast. Om al dit soort rede-
nen wordt het steeds belangrijker dat 
een georganiseerd tegenwicht werk-
zaam is, temeer omdat gebleken is dat 
ook jongeren vaak hard oordelen. Zo 
werd tijdens een voor-discussie op een 
school door de leerlingen opmerkin-
gen gemaakt als: „de straffen zijn in 
Nederland veel te laag; de doodstraf 
moet weer ingevoerd worden, gevan-
genissen zijn net hotels" etc. Dat oor-
deel werd gewijzigd in het bijzijn van 
de gast-sprekers, d.w.z. ex-gedetineer-
den. De leerlingen vonden het achteraf 
waardevol om met hen van gedachten 
te wisselen. 

De regio Noord van het projekt houdt 
zich bezig met het ontwikkelen van 
leerlingenmateriaal en in Rotterdam 
worden voorbereidingen getroffen 
voor specialisatie op jongeren uit etni-
sche minderheidsgroepen, die ver-
houdingsgewijs — door allerlei om-
standigheden— vaker dan Nederlandse 
jongeren met de politie en justitie in 
aanraking komen. In Amsterdam— het 
landelijke coërdinatiepunt  — zijn con-
tacten groeiende met het Gewestelijk 
Arbeidsbureau over een vaste plaats in 
het interne opleidings- en vormings-
programma. 

Andere kant 
De projekt-medewerkers, die zelf door 
de strafrechtelijke molen zijn gegaan, 
verlenen vrijwillig hun medewerking. 
Maar ze schieten er zelf uiteindelijk 
weinig mee op. En ook hier heeft het 
projekt een verantwoordelijkheid. Het  

is namelijk duidelijk geworden, dat dit 
voorlichtingswerk de voorlichters zelf 
over een drempel helpt. Zij ervaren dat 
niet iedereen negatief tegenover hen 
staat en dat is een stimulans  om de we-
reld met andere ogen en met meer 
hoop te bekijken. Als projekt zou je 
daar concreet op moeten kunnen inha-
ken. 
Je kunt immers niet je hele leven lang 
blijven vertellen „over je eigen onaan-
gename ervaringen". Het voorlich-
tingsprojekt moet per definitie een 
doorstromingsprojekt zijn voor me-
dewerkers met een detentie-verleden. 
Maar die doorstroming  moet wel tot 
iets beters leiden. In dit verband wor-
den mogelijkheden via WSW en tijde-
lijke arbeidsplaatsen, vaak in combi-
natie met de start van een opleiding 
benut. Het Amsterdamse  GAB heeft 
zijn medewerking toegezegd. 

Nieuwe regio's 
Het voorlichtingswerk startte in de 
drie noordelijke provincies en in de re-
gio Zuid-West, met resp Groningen en 
Rotterdam als  standplaatsen.  Beide 
regio's hebben een coërdinator in vaste 
dienst, die o.m. tot taak heeft het wer-
ven en begeleiden van vrijwillige 
voorlichters, het behandelen van aan-
vragen en het opzetten van program-
ma's. 

Door toeneming van het aantal aan- 
vragen werd ook in Den Haag een 
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gevormd met een regionaal  coërdina-
tiepunt in de hoofdstad. 

rovrde-s-Htigodliandtewrw werd 

Donkere wolken 
Mede dankzij een aanloop-subsidie 
van het Koningin Juliana Fonds t.b.v. 
de twee oorspronkelijke regio's en het 
projekt op landelijke schaal, kon de  

basis voor verdere ontwikkeling wor-
den gelegd. 
Er pakken zich echter donkere wolken 
samen boven het voorlichtingsprojekt, 
want op 1 april j.l. eindigde de subsidie-
periode. Een datum die uiteraard vanaf 
het begin bekend was. Daarom begon-
nen we al ruim een jaar geleden met 
informatieve gesprekken op de Minis-
teries van CRM en Justitie over de sub-
sidie-mogelijkheden voor ná 1 april jl. 
Een subsidie-aanvraag werd helaas af-
gewezen. Informeel is ons de suggestie 
gedaan het over enige tijd weer te pro-
beren, omdat de kans erin zit, dat er 
voor het vrijwilligerswerk in de toe-
komst meer mogelijkheden worden 
gecreëerd. 
De regio's wenden zich nu tot de pro-
vincies en de gemeenten in de hoop te 
kunnen worden opgenomen in de (ge-
decentraliseerde) welzijnsplanning. 
Als we daar positief gehoor voor krij-
gen, zal het effekt toch niet veel eerder 
dan per 1 jan. '83 merkbaar zijn. 

Krijgen we negatief gehoor, dan zul-
len we nog een laatste poging wagen 
bij het Ministerie van Justitie, even-
eens voor de periode vanaf 1 jan. '83. 
Lukt ook dat niet, dan is het — zo valt 
te vrezen — met het voorlichtingspro-
jekt afgelopen. 
Voor de periode tot '83 zijn we naar-
stig bezig bij talrijke fondsen aan te 
kloppen voor giften, bij wijze van 
overbruggingssubsidie. Het zou wel 
bitter zijn, als dit projekt, waar zo-
veel behoefte aan blijkt te bestaan en 
waaraan tal van perspektieven vast-
zitten, in de bloei van zijn bestaan 
mag ik wel zeggen, de nek moet wor-
den omgedraaid ... 

Yvo Baudoin 

Stelling 
Het gebruik van het woord 
cliënt voor het aanduiden van 
psychiatrische patiënt is een 
miskenning van de werkelijk-
heid en werkt verlammend op 
onderzoek en behande-
ling.(T.C.A.M. van Woerkom, 
Groningen) 
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ultvaartbegeál 
Jin het decembernummer van Van Mens tot Mens van vorig jaar, 
namen wij een berichtje op over cursussen, die het Humanis-
tisch Verbond organiseert voor mensen die belangstelling heb-
ben voor het begeleiden van een uitvaart en aandacht besteden 
aan de nabestaanden. Een van de cursusleiders is Marcelle 
Prumniel. In onderstaand artikel vertelt zij iets meer over deze 
cursussen. 

De humanistische uitvaartbegeleiding 
ontstond in de noordelijke provinciën, 
in de kring van Vrijdenkers, arbei-
derspartijen en socialisten. Bij een be-
grafenis en later bij crematie stond 
men voor het probleem dat er- zonder 
aanwezigheid van dominee of pastoor-
vaak geen andere mensen beschikbaar 
waren die een woord van afscheid 
spraken. Het leek wel alsof rouw en 
uitvaartbegeleiding 	voorbehouden 
waren aan een kerk. In het noorden 
kende men wel de burenplicht en men 
nam voor elkaar de taak van uitvaart-
begeleiding op zich. Zo ontstond de 
„uitvaarbegeleiding in humanistische 
zin," dat zich langzamerhand ook naar 
andere delen van het land uitbreidde. 
Nu is het zover, dat het Humanistisch 
Verbond de uitvaartbegeleiding in het 
pakket van hulpverlening heeft opge-
nomen. 

In het algenieen is men in de geeste-
lijke gezondheidszorg de laatste jaren 
bezorgd geraakt over de wijze waarop 
wij in onze westerse kultuur afscheid 
nemen van onze doden. De ontkerke-
lijking heeft met zich meegebracht, 
dat het niet meer vanzelfsprekend is, 
dat een christelijk ritueel gehouden 
wordt bij een begrafenis of crematie. 
Men houdt zijn verdriet binnen eigen 
kring en soms zelfs helemaal voor 
zich alleen. 

Veel mensen zullen ongetwijfeld wel 
eens een crematie hebben meege-
maakt, waarbij  alleen een bandje met 
muziek werd gedraaid; de kist ver-
dween en de begrafenisondernemer 
namens de familie een dankwoord 
sprak. Binnen zeer korte tijd stond 
men via de aula weer buiten. Een killer 
„afscheid" is nauwelijks denkbaar . . . 
Aan de andere kant kennen we de si-
tuatie dat om deze reden aan een do-
minee maar wordt gevraagd om woor-
den van afscheid te spreken. Maar als 
de dode niet-kerkelijk was, wordt in 
zo'n afscheidsrede geen recht gedaan 
aan nabestaanden en overledene. 

Recht doen 
De humanistische uitvaartbegeleiding  

probeert nu recht te doen aan de le-
vensovertuiging waarin de mens cen-
traal staat: d.w.z. het leven van de 
overledene en de rouw van de nabe-
staanden. Binnen de familiekring 
worden gegevens verzameld voor de 
afscheidsrede en het is ook denkbaar, 
dat een familielid dit met een duwtje in 
de rug zelf wil doen. Er zijn misschien 
situaties denkbaar dat er geen woor-
den te vinden zijn voor het afscheid en 
dat het beter is om met muziek of een 
gedicht te volstaan. Het gaat nooit om, 
„mooie woorden"; belangrijk is dat er 
„echte woorden" gesproken worden. 

In onze cultuur begint gaandeweg het 
besef door te breken, dat het belang-
rijk is om afscheid te nemen van onze 
doden en dat het niet goed is wanneer, 
de verwerking van het verdriet niet 
met anderen gedeeld kan worden. Met 
gezamenlijk uitgevoerde rituelen is 
men beter in staat om veranderingen 
in het leven te markeren en te be-
krachtigen! 

Uitvaartbegeleiders kunnen ertoe bij-
dragen dat iemand niet vast komt te 
zitten in een slopend rouwproces, maar 
bewust meewerkt aan een afscheid en 
daarnaast een nieuwe levensvorm 
vindt om verder te gaan. Dat laatste 
maakt de taak van de uitvaartbegelei-
der mooi en kan erg veel voldoening 
geven. 

Belangstellenden voor dit werk kun-
nen meer informatie inwinnen bij Het 
Humanistisch Verbond, Utrecht, tel. 
030-318145; vragen naar Marceille 
Prurnmel. 

Meer belangstelling 
De humanistische uitvaartbegeleiding 
krijgt steeds meer belangstelling, zo-
wel van hen die deze hulp vragen als 
van diegenen die er aktief in zijn of 
willen zijn. In onze samenleving komt, 
zij het nog aarzelend, de tendens op 
gang het „taboe" van de dood te willen 
doorbreken. 
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„Mijn 12112 jarig jubileum 
maak ik hier niet meer mee. 
Gelukkig maar, want aan dit 
soort feesten heb ik een ver-
schrikkelijke hekel. Nou ja... 
ik ontkom natuurlijk niet aan 
een officieel afscheid.” 

Uitspraak van de heer G. J. Van Eerde, 
toen hij de functie van directeur van 
kinderhuis Ellinchem nog bekleedde. 
Dat officiële afscheid heeft hij dan nu 
achter de rug, want per 1 april is hij in 
zijn nieuwe baan gestart: docent in-
richtingswerk aan de Sociale Acade-
mie De Horst in Driebergen. 
Het afscheid van Ellinchem is hem niet 
gemakkelijk gevallen, vooral omdat hij 
ervan overtuigd is „dat de directeur het 
dak op het huis is en dat de kinderen 
van Ellinchem het gevoel kunnen heb-
ben dat met het weggaan van de direc-
teur een stukje veiligheid verloren 
ging." 

Aan de andere kant is dat vertrek mak-
kelijker geworden omdat hij weet dat 
Hans Hogema, die vijfjaar hoofdleider 
op Ellinchem is geweest èn daarvóór 8 
jaar werkzaam was in de kinderbe-
scherming, zijn opvolger is geworden. 
Maar hoe zwaar dat afscheid hem ook 
viel; hij is ervan overtuigd dat hij de 
juiste keuze heeft gemaakt, „want je 
moet niet willen blijven zitten op de 
directeursstoel. Dat is slecht voor jezelf 
en voor het tehuis. Je moet voorkomen 
dat er in het tehuis teveel van die ene 
directeur gaat afhangen. Temeer om-
dat je niet kunt voorkomen dat je be-
leid gaat verstarren. Met nieuwe men-
sen komen er ook nieuwe en frisse 
ideeën binnen. In de tijd dat ik direc-
teur ben geweest van Ellinchem heb-
ben we best veel bereikt en ik zou ook 
heel goed weten, hóe het verder zou 
moeten hoor. 

Maar . . . ik ben nu 46 jaar en ik weet 
niet of ik dat wel altijd zou weten. Ik 
heb zoveel voorbeelden gezien van di-
recteuren die bleven zitten. 

In een klein tehuis moet je er bij zijn, 
maar toch ben ik bang dat je het risico 
onvermijdelijk loopt, om achter je bu-
reau te gaan zitten. 
Aan mijn nieuwe baan zit ook nog. een 
andere kant: ik ga drie dagen per week 
werken; dat kunnen we ons nu permit-
teren. Op Ellinchem heb ik eigenlijk 
nooit vrije tijd gehad. Ik werd volko-
men opgeslokt door het werk. Ik geloof 
dat ik niet eens geweten had wat ik met 
vrije tijd had moeten doen. Daar wil ik  

nu eens achter komen. Ik zal er wel 
moeite mee krijgen hoor, maar ik wil 
die moeite graag hebben. Ook om die 
reden heb ik voor iets anders gekozen. 

Toch goed 
Natuurlijk zal ik dit werk en de kin-
deren van Ellinchem missen. Dat is 
een gevoelsmatige benadering, maar 
mijn verstand zegt: tèch is het goed 
dat je stopt. 

Directeur van een kinderhuis is een 
zware baan en als je het met alle geweld 
tot je pensioen wilt volhouden, ga je 
het toch zo organiseren dat je achter je 
bureau kunt blijven zitten, je moet 
alert zijn, idáár-staan en dat kan je een-
voudig niet als je het 25 jaar hebt ge-
daan. 

Ik denk dat ik op De Horst nog wel 
eens slapeloze nachten zal hebben om 
alles wat ik mis, misschien ook om de 
angst voor al die vrije tijd? Hoe ga ik 
die allemaal vullen? Mijn kinderen zijn 
daar óók nieuwsgierig naar. 
Wat ik heel fijn vind is dat ik met de 
ervaring die ik op Ellinchem heb op-
gedaan erg veel kan doen in mijn 
nieuwe werk. De opgedane kennis kan 
ik overdragen en in die zin blijf ik 
trouw aan het inrichtingswerk." 

ALGEMENE VERGADERING 1981 
De Algemene Vergadering van afgevaardigden 1981 zal plaatsvinden op 30 
en 31 oktober a.s. (vrijdagavond en zaterdag) in het Evert Kupersoord te 
Amersfoort. Afdelingen en gewesten kunnen voorstellen ter behandeling 
op de vergadering tot 31 juli 1981 schriftelijk indienen bij het hoofdbestuur. 
Naast het huishoudelijk gedeelte zal op de vergadering het onderwerp 
„onderlinge hulpverlening" centraal staan. In de komende nummers van 
Van Mens tot Mens zullen wij u nader informeren. Let in dit verband tevens 
op de uitnodigingen die u van uw eigen afdeling zult ontvangen ter voorbe-
reiding van de algemene vergadering en de benoeming van de afdelings-
vertegenwoordigers. 

OPVOLGER VAN  
VAN PRAAG 
Dr. Marcel Fresco is namens de Humanistische Stichting Socrates aan de 
Rijksuniversiteit te Leiden benoemd tot bijzonder hoogleraar in de wijsge-
rige antropologie en de grondslagen van het humanisme, als opvolger van 
Jaap van Praag. Op vrijdag 13 maart j.l. heeft hij in het Groot Auditorium te 
Leiden zijn  inaugurale rede gehouden. 
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G. J. van Eerde 

Stelling 
De uitdrukking 'ik geef er geen 
cent voor', zal door de afschaf-
fing van deze munteenheid her-
ziening behoeven. 
(Koch, Groningen) 



JOOP KOOPYLA_N 

zwakkere wo--(  

Drs. J. Koopman: ,Bij uw opmerking 
dat je toch niet over dè derde wereld 
kunt spreken, zou ik wel de kantteke-
ning willen plaatsen, dat al die ont-
wikkelingslanden een aantal ken-
merken gemeen hebben, waaruit 
blijkt dat hun positie een héél andere 
is dan die van de „ontwikkeld " lan-
den. Als u moeite 
hebt met het 
feit dat die 
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landen als één homogene groep wor-
den voorgesteld met precies dezelfde 
problemen, zeg ik ook, dat is een 
enorme vertekening van de proble-
matiek." 

- Noemt u eens een paar van die ge- 
meenschappelijke kenmerken. 
J. Koopman: „De enorme armoede en 

t 	orme hoge sterftecijfer staan na- 

tuurlijk voorop. Veelal hebben die lan-
den ook een ongunstig klimaat met alle 
negatieve gevolgen vandien voor de 
produktie. En het profijt van hun na-
tuurlijke hulpbronnen is sinds lang 
naar het westen „verhuisd". Hierdoor 
is in die landen een struktuur ontstaan, 
die ten voordele van het westen èn van 
de elite in die landen werkt. Er hoort 
ook bij dat het overgrote deel van de 
bevolking de kost moet verdienen op 
het platteland: zo'n 50 tot 70 procent is 
werkzaam in de landbouw; in Neder-
land ligt dat cijfer tussen 5 en 10 pro-
cent. Een ander gemeenschappelijk 
kenmerk is het gebrek aan kapitaal èn 
aan kennis en ervaring om ontwikke-
lingsprocessen op gang te brengen en 
in stand te houden. Natuurlijk zijn er in 
die landen ook mensen die gestudeerd 
hebben, maar vaak gaat het om „eerste 
generaties", die ervaring missen om 
leiding te geven aan organisaties en in-
gewikkelde produktieprocessen. In. 
die landen staan de mensen met het 
linkerbeen in een tijd die meer dan 
honderd jaar achter ons ligt en met het 
rechterbeen in de moderne tijd met 
zijn computers, wolkenkrabbers, mo-
derne technische apparatuur e.d. Dat 
veroorzaakt spanningen. Verande-
ringsprocessen gaan nu eenmaal lang-
zaam. Als je de mensen wilt helpen 
moet je aansluiten bij de bestaande 
strukturen. Om een voorbeeld te noe-
men: in Nigeria werden enorme vorde-
ringen gemaakt met het kweken van 
produktiever zaden van granen, maïs 
e.d. De bedoeling was om in korte tijd 
een groot rendement te verkrijgen om-
dat je moet profiteren van de korte tijd 
dat het regent. Technisch is het moge-
lijk om die zaden te verbeteren. Nou 
denk je dat er een grote vraag naar die 
verbeterde zaden bestaat. Maar dat is - 
afgezien.van financieringsproblemen-
een faliekante vergissing. 

Want de arme boer vertoont een risi-
co-mijdend gedrag, d.w.z. dat hij uit  
bittere ervaring weet, dat hij altijd 
rekening moet houden met een mis-
oogst. En misoogst betekent honger! 

iets. 

Daarom verbouwt hij op een klein
stokje grond ook nog „van alles een 
beetje", wat maïs, cassave, peul-
vruchten. Als de oogst van één of twee 
gewassen mislukt, heeft hij altijd nog 

Overstappen naar de verbouw van één 
produkt, is strijdig met zijn karakter. 
Bovendien leveren die prachtige zaden 
pas rendement op als er kunstmest en 
kunstmatige irrigatie voorhanden zijn 

ho -A eest 
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„Geloof e dat onze sociale zekerheid wankelt?" Die vraag leg-
den wij in het februarinummer van Van Mens tot Mens voor aan 
de econoom Prof. dr. J. Tinbergen. 
Zijn antwoord ligt besloten in „verwezenlijking" van zijn we-
reldwijd werkplan, dat hij in begin MBO lanceerde." Al die nare 
discussies over inleveren en over uitkeringen omlaag zouden 
voorkomen kunnen worden, als we die andere kant opgaan." 
En die andere kant is dan een internationale aanpak. 
Meer welvaart in de derde wereld landen betekent ook meer 
werk voor ons. Over „die derde wereld" hebben we nu een 
gesprek gehad met drs. joop Koopman, econoom en sinds kort 
hoofd van de Directie Consumentenbeleid van het ministerie 
van Economische Zaken. IiT aarvOOr deed hij een jarenlange er-
varing op in ontwikkelingslanden. in opdracht van Harvard 
Development Advisory Service („dochter" van de Harvard 
Universiteit) en later van de Ford Foundation verrichtte hij 
ontwikkelingswerk in Oost Pakistan, Columbia, Tanzania, 
Kenia, Oeganda en Nigeria. Dus in Azië, Zuid Amerika en Afri-
ka. Vandaar o nze eerste vraag otje nu wel kunt spreken van de 
derde wereld. Veel problemen lopen toch niet parallel? 



en als de boer de zaden op tijd in han-
den krijgt. Dat vereist een infrastruk-
tuur en een kennis, die nog volstrekt 
onvoldoende aanwezig zijn. Daarom 
moetje aansluiten bij de struktuur die 
er wel is." 

- U zei ook dat er een struktuur is ont-
staan die ten voordele van het westen 
en van de daar wonende elite is. Veel 
mensen zijn er dan ook van overtuigd 
dat de ontwikkelingsgelden voor een 
groot deel niet terecht komen bij de 
mensen voor wie de hulp eigenlijk is 
bedoeld. 

J. Koopman: „Dat kan inderdaad ge-
beuren, alsje je voorwaarden niet goed 
vaststelt, als je de richting waarin die 
hulp moet gaan niet vooraf afspreekt. 
Máár . dat hulp niet goed terecht 
komt gebeurt ook in Nederland. Kijk 
maar naar die affaire met de NSM-werf 
in Amsterdam. Achteraf blijkt nu dat 
die 40 miljoen gulden overheidshulp 
niet goed zijn besteed. Als wij in Ne-
derland niet in staat zijn om hulp op de 
juiste manier te besteden is het onre-
delijk om dat wel voor de volle hon-
derd procent te eisen van die ontwik-
kelingslanden." 
- Maar hier komt dat boven water, de 
kranten schrijven erover, je hoort het 
via radio en televisie . . . 
J. Koopman: „We weten helemaal niet 
of alles wel boven water komt. Mis-
schien blijft er juist wel veel onder wa-
ter." 

- Maar in die ontwikkelingslanden 
Worden weerloze, onwetende mensen er 
de dupe van. 

J. Koopman: „Dat is inderdaad het ge-
val. De zwakkere wordt altijd het 
meest gedupeerd. Dat is ook de kern 
van de ontwikkelingsproblematiek. 
Het is triest te moeten constateren, dat 
het een proces van lange adem is. Maar 
dat is geen reden voor wanhoop: ook in 
de arme landen zal een ontwikkeling 
op gang komen, zoals wij die in het 
westen hebben gehad aan het eind van 
de vorige en in het begin van de twin-
tigste eeuw, waardoor arbeiders mach-
tiger worden en ervoor zorgen dat de 
vruchten van de arbeid ook aan hen 
toevallen. Maar nogmaals, het zal lang 
duren, eer zij een zekere economische 
onafhankelijkheid zullen hebben be-
reikt." 

- Dat is dan ook beroerd voor ons! 

J. Koopman: ? ? ? 

Ongunstig klimaat 

- Prof. Tinbergen zei dat onze econo-
mie afhankelijk is van die van de ont-
wikkelingslanden. 

J. Koopman: „Nou geloof ik toch dat u 
de mening van Tinbergen gechargeerd 
weergeeft. Wederzijds afhankelijkheid 
bestaat zeker wel, maar Tinbergen kan 
niet bedoeld hebben dat wij, het wes-
ten, onze interne economische 
problemen niet zouden kunnen oplos-
sen voordat de arme landen een grotere 
economische ontwikkeling hebben 
bereikt. Trouwens, zoveel heeft het rij-
ke westen nog niet gedaan om de ont-
wikkelingsprocessen in de arme lan-
den te versnellen. Een beetje financiële 
hulp is één, maar het veranderen van 
bijvoorbeeld de handels-strukturen is 
iets anders. 
Het gaat óók om het afstaan van macht. 
Macht uitoefenen ligt in de aard van de 
mens. Maar het rijke machtige westen 
zou wel meer doordrongen moeten zijn 
van het feit dat het in eigen belang is  

om meer bevoegdheden naar die arme 
landen over te hevelen. Volgens Tin-
bergen is ontwikkelingshulp geen lief-
dadigheid, maar eigen belang en daar 
ben ik het helemaal mee eens." 

- Is dat „westen" nou eigenlijk nog wel 
zo rijk en machtig met die miljoenen 
werklozen? 

J. Koopman: „Rijk is een relatief be-
grip. Als je naar onze hoeveelheid 
consumptiegoederen kijkt, zijn we 
onvergelijkbaar, fantastisch rijk. En 
wat ons land betreft: óók de minder 
draagkrachtigen. Het probleem of 
men zich minder welvarend voelt, 
komt pas in relatie met anderen." 

- De honderdduizenden werklozen en 
wao-ers in ons land zullen zich in rela-
tie met anderen niet zo welvarend voe-
len.. . 

J. Koopman: „Ik ben het toch eens met 
Tinbergen als hij zegt, dat onze con- 
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geraakt, zoals na de oorlog nog niet is 
voorgekomen. Een grote groep men-
sen had de verwachting dat zij nu aan 
de beurt zouden komen wat méér ma-
teriële mogelijkheden betreft. Die 
verwachtingen worden nu de bodem 
ingeslagen en dit waarschijnlijk voor 
een lange periode. Maar we moeten 
daarbij toch wel bedenken dat er in de 
laatste 20 jaar een sterke nivellering is 
opgetreden, hetgeen inhoudt dat de 
armen onder ons relatief gesproken 
meer hebben gekregen dan de rijken 
onder ons. Maar als die ontwikkeling 
zou doorgaan, zouden wij binnenkort 
vanuit een vicieuze cirkel in de draai-
kolk naar beneden terecht komen. On- 
ze sociale voorzieningen bieden inter-
nationaal gezien een enorme mate van 
bestaanszekerheid. Maar die zekerheid 
moet wel betaald worden. 

Als steeds meer mensen er aanspraak 
op maken, betekent dit dat de loon-
kosten zullen stijgen, waardoor onze 
concurrentie-positie op de wereld-
markt slechter wordt, en de werk-
loosheid wéér toeneemt. Dit houdt 
dus in dat wij echt iets aan die loon-
kosten moeten gaan doen. Daarnaast 
zijn investeren en de export belang-
rijk en dat geldt ook voor een aantal 
voorzieningen in de overheidssector 
zoals woningbouw en volksgezond-
heid. 

Natuurlijk moetje bij het nemen van al 
dit soort maatregelen rekening houden 
met de mensen die aan de onderkant 
zitten, die moet je zoveel mogelijk ont-
zien. Maar . . . als er zoveel aan de on-
derkant zitten, zijn er in mijn ogen wel 
grenzen aan de mogelijkheid om die 
groep volledig te ontzien. 
Ik ben ervan overtuigd dat we allemaal 
een groot aantal jaren: 5 of misschien 
wel 10 jaar „pas op de plaats moeten 
maken", en zelfs iets achteruit zullen 
moeten om te voorkomen dat er cala-
miteiten ontstaan. Ik ben er ook van 
overtuigd dat dit alleen zal lukken als 
we de ontwikkeling niet zomaar over 
ons laten heen gaan; we zullen naar een 
méér planmatige samenleving moeten. 
Voor mij staat het vast dat je in de eco-
nomie niet zonder planmatigheid kan. 
Dat wil zeggen dat je ook minder moet 
overlaten aan het ongebreidelde parti-
culiere initiatief." 

sumptie erg hoog is en dat we onze 
consumptie gemakkelijk terug zouden 
kunnen brengen, zonder dat ons ge-
luksgevoel zoveel lager zou behoeven 
te zijn. In onze samenleving wordt ons 
opgelegd dat méér consumptie méér 
geluk betekent. Daar zouden we vanaf 
moeten. Als we minder consumeren en 
méér investeren zouden er meer banen 
kunnen worden gecreëerd. 

- Maar niet voor alle werklozen. Hun 
aantal zal alleen maar toenemen, voor-
spelt het Planbureau. Daarom zijn 
mensen die van een uitkering moeten 
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leven of hiervan straks moeten gaan le-
ven bang „dat de pot eerdaags leeg zal 
zijn". Wat vindt u als econoom daar-
van? 

J. Koopman: „Laat ik dit zeggen: een 
macro-econoom zoals ik, kan afschu-
welijk kil overkomen omdat hij altijd 
over grote aantallen spreekt: dé werk-
lozen, dé investeringen, hèt gemiddel-
de inkomen. Voor mensen die in de 
knel zitten, kom je dan over als niet 
bewogen zijn met hun lot. Maar ik wil 
wel zeggen dat ik het een afschuwelij-
ke zaak vind, dat we in een situatie zijn  

- Dat stapje terug hè . . . Hoe ziet er dat 
in uw ogen uit. Terug. . . naar wat? 

J. Koopman: „Het gaat niet om een 
gigantische stap terug; dtis niet naar 
1945 „met wastobbes en bezems". We 
kunnen onze radio, onze t.v. en onze 
auto houden, mits we die laatste se-
lectief gebruiken. Maar ik heb daar 
wel vertrouwen in: we zien dat het 
energieverbruik aan het teruglopen is  
en er wordt ook minder geld geleend 
voor de aanschaf van consumptieve 
goederen. In onze samenleving is heus 
wel zin voor de werkelijkheid aanwe-
zig. Laten we ons toch niet aanpraten 
dat we een rampzalige toekomst te-
gemoet gaan. Dat is pure onzin!" 

ANK VAN ZACHTEN 

Aansluiten bij struktuur die er wal is 



Vrijdag 13 maart was een ware 
„ongeluksdag" voor Humanitas-
Amstelveen, want twee bestuursle-
den, mw. Hoogstraten en de heer 
Van Balkom legden na resp. 20 en 35 
jaar hun bestuursfunctie neer. 

„Het werk dat u voor de maat-
schappij hebt gedaan is onbetaal-
baar; je kunt je niet voorstellen dat 
het afgelopen is", zei Aad van Oos-
ten, die het hoofdbestuur vertegen-
woordigde. En Gewestelijk voorzit-
ter J. P. Logger zei dat het vertrek 
van beiden niet met plezier aan-
vaard zal zijn. Het feit dat ze ge-
wacht hebben „tot er wát nieuw 
bloed bijgekomen was in Amstel-
veen," was een kleine pleister op de 
wonde. 
Waarderende woorden ook van af-
delingsvoorzitter J. G. Brink, die 
vooral het vele werk o.m. in de ge-
zinsvoogdij van de heer Van Bal-
kom en in de gezinsverzorging van 
mevr. Hoogstraten, belichtte. 
Beide vertrekkende bestuursleden 
waren vanwege de vele waarde-
rende woorden en cadeaus over-
rompeld, „want het is toch gewoon 
dat je zoiets doet", vond mevr. 

Hoogstraten en voor de heer Van 
Balkom „was Humanitas een hechte 
vriendenkring, die het hem moge-
lijk had gemaakt, ze) te functione-
ren." 

Op de foto van links naar rechts: 
Mevr. Hoogstraten, de heer Van 
Balkom en afdelingsvoorzitter 
Brink. 

BOEKBESPREKING 

„Recht voor de Welzijnspraktijk", 
onder redactie van diverse auteurs, 
uitgave Koninklijke Vermande B.V., 
IJmuiden, prijs f 49,50 

„Recht voor de welzijnspraktijk" is 
ontstaan uit de behoefte, die o.a. bij de 
sociale academies bleek te bestaan aan 
een juridisch leerboek dat goed aan-
sluit bij de praktijk van het welzijns-
werk, en als een „basiswerk" be-
schouwd kan worden voor die delen 
van het recht, waar de meeste (toekom-
stige) welzijnswerkers mee te maken 
krijgen. Het gekozen uitgangspunt, nl. 
dat het boek praktisch en inzichtelijk 
geschreven moest worden, waarbij 
overbodige juridische ballast achter-
wege zou moeten blijven, is bij deze 
uitgave onzes inziens geheel gehaald. 

In een vijftal hoofdstukken (Staat en 
Welzijn, personen- en familierecht, 
huurrecht, arbeidsrecht en strafrecht), 
worden op een overzichtelijke wijze de 
meest voorkomende juridische situa-
ties behandeld: op de rechterpagina's 
de juridische tekst en uitleg, op de lin-
kerpagina's opiniërende stukken, 
voorbeelden etc. 
Een aantal specifieke hoofdstukken is 
nog in voorbereiding (w.o. reclasse-
ring, kinderbescherming, vreemdelin-
genrecht etc.). 
Gekozen is voor een losbladig boek. 
Eén keer per jaar wordt op bestelling  

een supplement uitgegeven, zodat de 
uitgave up to date kan blijven. 

Als de uitgever er in blijft slagen om de 
aanvullingen en wijzigingen binnen 
een redelijke omvang en  prijs te hou-
den, kan de uitgave van dit naslagwerk 
een belangrijke plaats gaan innemen in 
het documentatiesysteem van de wel-
zijnswerker. 

W. Post 

„Geestelijke verzorging en pasto-
raat", een uitgave in de reeks Cahiers 
Ouderdom en Levensloop, geschre-
ven door Coen Honin

g' 
 Marinus van 

den Berg en Aukje den Broeder. 
Uitgeverij: Van Loghum Slaterus. 

Dit boekwerkje, verschenen in een 
reeks bestemd voor welzijnswerkers, 
is óók informatief voor een geïnteres-
seerde leek en werd geschreven door 
een dominee, pastor en een humanis-
tisch raadsvrouw. Zelf ben ik begon-
nen met het gedeelte van de humanis-
tisch raadsvrouw en toen  was ik wel zo 
nieuwsgierig, dat ik ook de andere 
twee stukken  gelezen heb! 

In het hele boek vind je persoonlijke 
uitspraken van bejaarden, die in hun 
eigen woorden vertellen wat ze ervaren 
met betrekking tot het oud-zijn en het 
leven in een bejaardenhuis. Het gaat  

over het opgeven van eigen zelfstan-
digheid, het verlies van vrienden onder 
leeftijdsgenoten, het meemaken, dat 
mensen, die je na aan het hart liggen, 
aftakelen, het proberen je eigen le-
vensgeschiedenis in een zinvol per-
spectief te plaatsen en het verder leven 
in een instituut met zijn openlijke en 
verborgen regels. De reacties van de 
geestelijk verzorgers op dit soort 
problemen zijn begrijpelijk en pas-
send. 

Het onderliggende vertrouwen, dat 
nodig is, om over bepaalde nogal 
moeilijke zaken te praten is er echter 
niet zo maar. In het boek wijst één van 
de auteurs erop dat het taboe op nega-
tief levensgevoel, het vertrouwen te-
genwerkt en dat we de neiging hebben 
om in gesprekken over moeilijke on-
derwerpen op de blijde kant van het 
leven te wijzen, waardoor de tegenpar-
tij zich alleen maar geïsoleerd en onbe-
grepen kan gaan voelen. 
Helaas is er geen recept te geven hoe je 
precies tot onderling vertrouwen 
komt; dit boek wordt dat ook niet ge-
daan. Maar het feit dat niet-bejaarden 
door dit boekje iets kunnen leren van 
wat bejaarden bezig houdt, lijkt mij op 
zich Positief, omdat je een meestal ver-
zwegen, gemeenschappelijke kenni s-
achtergrond nodig hebt voor een ge-
sprek. 

Marijke Beets. 
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Op weg naar 
New hork 
Eind april is het zover: dan zal ik met 
vijf andere, geselecteerde Nederlan-
ders naar de Verenigde Staten afrei-
zen. Tot het eind van de zomer zal ik 
met het Amerikaanse welzijnswerk 
kennismaken. Ik word uitgezonden in 
het kader van het internationale pro-
gramma van C.I.P. (Council of Inter-
national Programs). Deze studiereis is 
speciaal bedoeld voor mensen die 
werkzaam zijn in de welzijnssector, de 
gezondheidszorg enz. In New York 
aangekomen, zullen wij verdeeld wor-
den over diverse steden aan de oostkust 
van de VS; ik zelf blijf in de Metropool, 
waar ik gedurende zes weken een cur-
sus volg aan de Adelphi University. 
Daarna word ik 10 weken bij een orga-
nisatie geplaatst, waarbij gelet is op 
mijn werk bij Humanitas als geweste-
lijk functionaris in Utrecht. Om de 
Amerikaanse „way of life" te ervaren, 
worden wij bij gastgezinnen onderge-
bracht. 

Ik hoop veel ervaring op te doen: mijn 
interesse gaat uit naar het vrijwilli-
gerswerk en „community develop-
ment" in dit gigantische continent. Wat 
mij zeer boeiend lijkt, is het internatio-
nale karakter; al vele jaren gaan colle-
ga's uit de hele wereld met dit 
C.I.P.-programma mee. Ik hoop de ko-
mende maanden vanuit New York iets 
over mijn ervaringen te kunnen ver-
tellen. Waar een aankondiging in van 
Mens tot Mens (augustus 1980) al niet 
toe kan leiden. . . . 

Steven Spaargaren 

OUD-VOORMTTER HUMANLTAS 
PROF. MR. DR. JORIIS HN 'T VELD 
OVERLEDEN 

• 
Op 15 februari j.l. overleed in de leeftijd van 85 jaar Prof. mr. dr. J. in 't Veld, 
die vanaf 31 mei 1945 tot 26 oktober 1963 voorzitter van HUMANITAS was. 
Vanaf 1963 tot aan zijn dood was hij ere-voorzitter van onze vereniging. 
Mevrouw 0. H. E. Kloevekorn uit Middelburg schreef onderstaand „in 
memoriam": 

Wie donderdag 19 februari 1981 naar de crematie-plechtigheid van de 
oprichter van „Humanitas" reisde en daar een grote groep „grijzende" 
belangstellenden ontmoet heeft werd zich opnieuw van de diepe waarden 
van wijlen Prof. J. in 't Veld bewust. 

De uitspraak van de Griekse Wijsgeer: Plutarchus is m.i. ook op hem van 
toepassing: ,Een aangenaam en prettig leven is met uiterlijke dingen niet 
te bereiken:Slechts uit eigen innerlijk put de mens als uit een bron: Alle 
levenslust en levensvreugd." 

Dit rijke innerlijke leven diende niet alleen de maatschappij als totaliteit; 
maar ook de individuele in nood verkerende mens genoot zijn volle, warm-
menselijke belangstelling en daadwerkelijke hulp. 

De tweede wereldoorlog had alom onherstelbare ethische waarden vernie-
tigd, maar ook materiële noden vroegen vaak om een akute oplossing. 
Gezinnen beneden de grote rivieren dreigden t.g.v. bominslag hun brood-
winning te verliezen; medewerking van de desbetreffende instanties inzake 
„wederopbouw" bleef achterwege. De betrokken bedrijfschappen riepen de 
hulp en medewerking van „Humanitas Zeeland" in. 
De aan de voorzitter van „Humanitas", in zijn kwaliteit als „Minister van 
Wederopbouw en Huisvesting", gevraagde hulp werd door hem persoonlijk 
gehonoreerd: een waarlijk uitermate moeilijke situatie, die onze voorzitter 
met veel takt en grote voortvarendheid op korte termijn heeft opgelost. 

Op verschillende niveaus prezen de sprekers zijn grote kwaliteiten; het 
maatschappelijk werk heeft ook voorbeelden te over die zijn bewogenheid, 
zijn grote integriteit t.a.v. het individu bewijzen. 

Een groot verlies voor allen, wier levenspad hij kruiste. 

UOTHODIGANG 

Op 21 mei vindt de Algemene Ledenvergadering plaats van de afdeling 
Rotterdam in het kantoor aan de Heemraadssingel 184, aanvang 20.00 uur. 

Volgens termijn treden af de heren M. A. mart, J. Bloemendaal, J. C. 
Dekker en J. S. Smid. 
De eerste 3 leden stellen zich herkiesbaar. 

Wegens persoonlijke omstandigheden treden eveneens af de heer J. M. W. 
Binnenveld en mevrouw H. Diepstraten. 

Elk lid heeft het recht kandidaten te stellen. 
Deze kandidaatstelling moet tenminste 3 x 24 uur vóór het tijdstip waarop 
de ledenvergadering is vastgesteld, bij de secretaris zijn ingediend. 

Alle leden van de afdeling zijn welkom op deze vergadering. 
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'T WIL MAAR, NIET LUKKEN 
Is al lang geen nieuws meer dat het 
afnemend aantal geboorten en het 
oplopen van de gemiddelde leef-
tijd gezorgd heeft voor een, om het 
wat oneerbiedig uit te drukken, 
zichtbare vergrijzingsgolf die, zo-
als het zich laat aanzien, voorlopig 
zal doorzetten. Wanneer we uit-
gaan van de, overigens omstreden, 
leeftijdsgrens van 65 jaar om men-
sen „in het vak ouderen" te kunnen 
plaatsen, komt de verschuiving in 
onze bevolkingsopbouw duidelijk 
in beeld. Vormden de vijfenzestig-
jarigen en ouderen in 1946 nog 
slechts 7,3% van de bevolking, een 
kleine dertig jaar later, in 1975, 
was dit 10,7% terwijl de voorspel-
lingen voor het jaar tweeduizend-
waar we amper twintig jaar van af 
zitten - al uitkomen op 13,2%. 

Met een groeiend deel ouderen in 
een bevolking moet men zich gaan 
realiseren wat hier voor de toe-
komst aan vast zit. Kort gezegd: 
men zal zich moeten bezinnen op de 
inrichting van die samenleving. 
Beleidsmatig zal vooruit gelopen 
moeten worden op wat er in de ko-
mende decennia is te voorzien. He-
laas wordt er weinig voorzien, zodat 
allerlei zaken nog even snel te elfder 
ure moeten worden geregeld. De 
wie-dan-leeft-dan-zorgt mentaliteit 
doet het ergste vrezen voor de toe-
komst. 
Weliswaar zagen in de jaren zeven-
tig twee overheidsnota's bejaar-
denbeleid - 1970 en 1975 - het licht. 
Maar beide kunnen slechts be-
schouwd worden als aanzet tót be-
jaardenbeleid en niet als ouderen-
beleid als zodanig. De nota's lever-
den geen programma waarin aan-
gegeven stond: „dit of dat gaan we 
doen, met die en die middelen, met 
inschakeling van die instellingen 
en personen, binnen deze aangege-
ven termijn, met die en die midde-
len, met inschakeling van die in-
stellingen en personen, binnen deze 
aangegeven termijn, om zus of zo te 
bereiken." Werkelijk beleid bleef 
achterwege. Een simpele verkla- 

ring hiervoor is, dat blijkbaar nie-
mand zich volledig voor de toe-
komst van het ouder worden ver-
antwoordelijk achtte. Of anders ge-
zegd, omdat toèn, net als nu, maar 
niet duidelijk wilde worden wie er 
in feite een integraal ouderenbeleid 
zou moeten maken. 

Eigen plannen 
Nog steeds is het zo dat iedereen 
die iets met @ouderen van doen 
heeft zijn eigren plannen maakt. 
Ministeries, instellingen,  organi-
saties etc. Het bestaan van een in-
terdepartementale stuurgroep be-
jaardenbeleid of van een Neder-
landse federatie van bejaardenbe-
leid heeft ook hieraan tot nu toe 
weinig kunnen veranderen. Het 
blijft ontbreken aan een gezag-
hebbend orgaan voor ouderenbe-
leid. 
Terwijl de wolken van het ouderen-
vraagstuk zich meer en meer sa-
menpakken is er nog altijd geen or-
de gebracht in het opzetten van de 
tent. Wèl staat iedereen  met zijn ei-
gen paraplu klaar. Ais  de bui los-
barst zal het weinig helpen. 
Nu kwam reeds bij de Kamerbe-
handeling van de regeringsnota 
bejaardenbeleid 1970 het punt „ge-
zaghebbend orgaan" naar voren. 
Vanuit de Kamer werd gevraagd 
om een adviesraad bejaard 
leid, omdat toch iemand  z 

e n zoub bejaardenbe- 
leid, 
	gaan bezighouden met 

planontwikkeling met 't oog op de 
groei van de oudere  bevolkings-
groep. De vraag naar een advies-
raad voor het ouderenbeleid  is 
sindsdien bij herhaling 013  het rege-
ringsbord gelegd. Al in 1979 bleek 
de staatsecretaris bereid om toe te 
happen. Het jaar daarop
Wallis de Vries met een ontwerp  in-
stellingsbesluit voor zo'nkwam raad. Zijn 
ontwerp werd vanuit de ouderen-
bonden aangevochten omdat de 
door hem voorgestelde raad oude-
renbeleid wel erg smal van opzet 
werd gevonden en in zijn bevoegd-
heid te beperkt zou zijn. 
Een terechte kritiek! 

Via de Nederlandse federatie voor 
bejaardenbeleid kwam het particu-
lier initiatief, waarin ook de oude-
renbonden vertegenwoordigd zijn, 
met een eigen ontwerp instellings-
besluit. Er waren mensen die hier 
wel oren naar hadden," Want, beter 
geen raad dan een raad met slechts 
een smalle bevoegdheid en inge-
steld vanuit een te beperkte op-
tiek," aldus een volkvertegenwoor-
diger. Een mening die door diverse 
„collega's" werd gedeeld. Kortom 
de staatssecretaris mag zijn huis-
werk overdoen! 

Problemen 
Met de Kamerverkiezingen in het 
vooruitzicht kan de nog altijd niet 
waargemaakte regeringstoezeg-
ging voor een adviesraad ouderen-
beleid mogelijk in een stroomver-
snelling raken. Maar waarschijnlij-
ker is, dat het touwtrekken over de 
reikwijdte van een adviesraad ou-
derenbeleid nog wel even zal voort-
duren. 
Al met al dienen de problemen 
zich vanzelf aan: Achterblijvende 
ouderen in stadsvernieuwingsge-
bieden, tekort schietende hulpver-
lening, tekorten aan aangepaste 
huisvestingsmogelijkheden 	en 
vooral ouderen met „zingevings-
vragen", die voortkomen uit het 
„er maatschappelijk maar zo'n 
beetje bijhangen". Dit laatste is 
een des te dringender zaak nu 
mensen economisch steeds korter 
meegaan en daarmee naar de hui-
dige maatstaven als steeds jonger 
oud gelden. 

Nog altijd bevinden we ons in het 
stadium waarin uitgemaakt moet 
worden wie zich over de problemen 
dient te buigen teneinde tot voor-
stellen en programma's te komen. 
Zo blijven we achter de feiten aan-
lopen in afwachting van betere tij-
den of beter van meer bestuurs-
wijsheid. 

M.K. 

• 
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KORT 
new 
STOF 

EIND 
BEVOLKINGSEXPLOSIE? 

Uit een uigebreid onderzoek - het 
World Fertility Survey - waarbij 
400.000 vrouwen uit 61 landen waren 
betrokken, is gebleken dat de sterke 
bevolkingsgroei van de jaren vijftig en 
zestig aan kracht heeft ingeboet. De 
geboortecijfers in zowel rijke als derde 
wereld landen, vertonen een daling. 

SUPERSTEDEN 
Aan het begin van onze eeuw was Lon-
den de enige stad met meer dan 5 mil-
joen inwoners. Tegen het jaar 2000 
zullen er evenwel zeker 60 steden zijn, 
die meer dan 5 miljoen inwoners tellen. 
Rond het jaar 1900 leefden er naar 
schatting 1.6 miljard mensen op aarde. 
Eé'n op de 100 woonde toen in een stad. 
In het „magisch jaar" 2000 - zo wordt 
geschat - zal onze aardbol door 6 mil-
jard mensen worden bewoond waar-
van meer dan de helft in steden zal wo-
nen. 

Hebt u ervaring en wilt u meedoen aan 
dit onderzoek? 
Kontakt opnemen met Marja Wage-
naar, tel. 020-237264, Lidy Beukers, 
020-466502 of Hanneke Westerhuis, 
020-844236. 

SAMEN MUSICEREN 
Op 30 en 31 mei wordt een muziek-
weekend georganiseerd door de stich-
ting vormingscentrum arbeidersge-
meenschap der Woodbrookers en be-
doeld als voorbereiding op de muziek-
week, die van 3 tot 12 juli a.s. wordt 
gehouden. 
Kosten week-end f 70,— muziekweek 
f 360,— kinderen t/m 4 jaar half geld. 
Kinderleiding aanwezig. Meer inlich-
tingen bij de A.G. de Woodbrookers, 
Postbus 73, 2110 AB Aerdenhout. 

LEIDINGGEVEN 
Het instituut Voortgezet Agogisch Be-
roepsonderwijs te Amsterdam, Kei-
zersgracht 698, 1017 EV Amsterdam 
tel. 020-228586 geeft ook in het school-
jaar 1981/82 weer een cursus leidingge-
ven in de non-profit sektor. Inhoud: 
werken aan problemen uit de eigen 
werksituatie, training in samenwer-
king. Graag voor 1 mei aanmelden en/ 
of méér inlichtingen bij bovenstaand 
adres. 

ARGENTINA LIBRE 
U kunt de Commissie van Familiele-
den van Politieke gevangenen en ver-
misten financieel steunen door een 
button en een sticker te bestellen voor 
resp. f 1,25 en f 0,75. De brochures 
„Kinderen en Repressie" en „Arbei-
ders en Vakbondsverzet", kosten 2 
gulden per stuk. (excl. verzendkosten). 
Bestellen bij Solidariteitskomité Ar-
gentinië-Nederland (SKAN) Postbus 
764, 2501 CT Den Haag, tel. 070 65 13 92. 

JAAR VOOR 
GEHANDICAPTEN 
De AVO-Nederland (Vereniging voor 
arbeids- en welzijnszorg voor minder-
validen) heeft in het kader van het In-
ternationaal Jaar voor gehandicapten 
(1981) een brochure uitgegeven „De 
dertiende Nederlander". Want 1 op de 
13 Nederlanders is gehandicapt. In ons  

land wonen ruim 1 miljoen gehandi-
capten. AVO-Nederland heeft zich in-
gezet om de drempels (figuurlijke en 
letterlijke) voor gehandicapten te 
slechten. 
Inlichtingen: AVO-Nederland, Ura-
niumweg 23, 3812 RJ Amersfoort tel. 
033-35214. 

DE ROZE RIMPEL 
De Roze Rimpel is een actiegroep van 
de N.V.I.H.-COC die zich inzet voor de 
positieverbetering van bejaarde ho-
mosexuele vrouwen en mannen. Meer 
inlichtingen bij het secretariaat van de 
Actiegroep, Clipperdreef 186, 2103 WN 
Heemstede. 

DEN DUVEL 
Den Duvel is een vrije boekhandel die 
ideeën, brochures, affiches e.d. wil ver-
spreiden over allerlei misstanden in de 
wereld: kernenergie, woning- en hon-
gersnood, militarisme, etc. Gevestigd 
in de Verwerstraat 69, Den Bosch. tel. 
073-13 51 07. 

LAND ZONDER DREMPELS 
Het recreatiepark Land zonder Drem-
pels dat in het bijzonder geschikt is 
voor gehandicapten en 70 luxe bunga-
lows, restaurant, zwembad etc. omvat, 
ligt in het bosrijke deel van Flevoland, 
vlak bij het Veluwemeer. De eerste 
gasten zijn er al met vakantie geweest. 
Als u niet bang bent voor gepeperde 
prijzen (van 400 tot 850 gulden per 
week!) en meer inlichtingen wenst: 
vragen bij Stichting Exploitatie Land 
zonder Drempels, Cerespark 13, 8256 
PX Biddinghuizen. Tel. 03211-2178. 

AKTIE VOOR WERK 
In het boekje „Aktie voor werk" brengt 
de Gelderse Stuurgroep Werkloosheid 
verslag uit van activiteiten wat de ex-
perimentele en scholende werkgele-
genheidsprojekten betreft. Naast be-
leidsuitgangspunten treft u in dit 
boekje concrete projectbeschrijvingen  
aan. Te bestellen bij de Gelderse 
Stuurgroep Werkloosheid, Eusebius-
plein 39-46, 6811 HG Arnhem. Prijs 
f 6,50. 

PLEEGOUDER (GEWEEST)? 
Stichting HOZ wil (ex)pleegouders 
opleiden tot gespreksleider(ster) met 
als doel: begrip kweken voor pleegge-
zinnen en de werving van pleeggezin-
nen bevorderen. Op dinsdag 6 oktober 
a.s. wordt in het Muziekcentrum Vre-
denburg te Utrecht een informatiebij-
eenkomst gehouden. Inlichtingen 
HOZ, Nieuwe Gracht 23 Utrecht, tel. 
030-31 37 07/31 32 57. 

VAKANTIETOESLAG 
Ongehuwde werkende vrouwen met 
een minimum inkomen, ongehuwde 
moeders, die voor kinderen zorgen en 
een min.inkomen heben én gescheiden 
vrouwen met kinderen in moeilijke fi-
nanciële omstandigheden kunnen in 
aanmerking komen voor een vakantie-
toeslag. 
Inlichtingen bij mw. Winkel-Faber, 
Jan de Beijerhof 18 1191 EP Ouderkerk 
a/d Amstel 02963-3241. 

FEMINISME 
Een folder met uitgebreide informatie 
over cursussen voor vrouwen: 11 leer-
dagen voor oudere vrouwen, begelei-
den van vrouwengroepen en vrouwen 
en socialisme, kan worden aange-
vraagd bij Volkshogeschool Draken-
burgh, dr. Albert Schweitzerweg 1, 
3744 MG Baarn, tel. 035-853045. 

SAMEN WONEN 
De Nederlandse Gezinsraad heeft een 
onderzoek laten instellen naar „de 
problematiek van de pluriformer wor-
dende samenleefvormen". De resulta-
ten van dit onderzoek zijn neergelegd 
in de brochure „Niet-huwelijkse rela-
ties" en is te bestellen bij de Neder-
landse Gezinsraad. Duinweg 1, 2585 JT 
Den Haag, tel. 070-548500. Kosten 
f 4,50 exclusief verzendkosten. 

ZWANGERS CHAPS-
TELEFOON 
Vrijwilligersters van de zwanger-
schapstelefoon zijn bereid om naar 
problemen rondom zwanger-zijn te 
luisteren. Bellen: 030-328200. 

GROEPSVERBAND 
De Universiteit van Amsterdam stelt 
een onderzoek in naar het wonen in 
groepsverband. Een antwoord wordt 
gezocht op de vraag of dit soort wonen 
de taken van de huisvrouwen verlicht. 
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NIEUWS 

uit afdelingen 
en gewesten 

ALKMAAR. In de Kaasstad en omge-
ving gaat het goed met de gespreks-
groepen. Er zijn groepen van resp. 9, 11 
en zelfs één van 20 mensen. De leeftijd 
ligt rond de 50 jaar. Er wordt gepraat 
aan de hand van de ITIL-en In de loop 
van je leven map. Het gaat prima en . . 
het is erg gezellig, aldus de berichten. 
En ja... in het vorige nummer meld-
den wij dat het „eigen gebouwtje" 
feestelijk was geopend. Zover was het 
nog niet. Door ziekte van de voorzitter 
gebeurt dat halverwege 1981 

AMSTERDAM Het Leo Polak Verzor-
gingstehuis en Verpleeghuis Ook-
meerweg 268, Amsterdam-Osdorp 
zoekt vrijwilligers om bejaarde bewo-
ners te begeleiden naar ziekenhuis, 
specialist etc. 't Gaat om bewoners die 
geen beroep kunnen doen op familie of 
vrienden. Ook wordt een HULP-
CHAUFFEUR gezocht die een klein 
busje kan besturen, als vervanger van 
de beschikbare vrijwilliger-chauffeur. 
Kleine ritjes in de stad, naar musea, 
markt. e.d. Inlichtingen bij de dames: 
Rienks, Meijer, Ignacia en Damhuis. 
Tel. 020-195 333. 

DEVENTER. In het Informatieblad 
van de afd. Deventer, lezen we dat op 
een, in april vorig jaar, gehouden con-
ferentie het vraagstuk van de tweede 
generatie aan de orde is gekomen. De 
afdeling heeft over de problematiek 
van kinderen van buitenlandse werk-
nemers en andere culturele minderhe-
den een nota samengesteld en nu zal 
geprobeerd worden om binnen Huma-
nitas-verband een jongerenwerker aan 
te stellen. 

DRENTE. In „Humanitas-Zuid Dren-
te" erg veel nieuws: de Rijnmondkin-
deren en 't Hiekerhoes komen aan bod. 
Het 1000ste lid word verwacht, enzo-
voorts. En in het afgelopen jaar kreeg 
de afdeling bezoek van de Afdeling 
Rotterdam, waarbij - hoe kan het an-
ders - 't Hierkhoes werd bezocht. Ook 
Den Haag „kwam op bezoek en uit de-
ze belangstelling blijkt wel dat onze af-
deling bekendheid geniet in het hele 
land," schrijft „Humanitas Zuid Dren-
te." 

HOOGEZAND-SAPPEMEER. Deze 
afdeling haalde met „opvallende arti-
kelen" de plaatselijke pers! Hierin 
werd gewag gemaakt van de oprich-
ting Hulpcentrale Humanitas Hooge-
zand-Sappemeer. Wethouder J. P. H. 
G. Mobers „onthulde" in De Kern een  

foto-collage, waarmee de centrale offi-
cieel was gestart. Hij was bijzonder blij 
met dit Humanitas-initiatief, waaraan 
door zo'n 35 vrijwilligers zal worden 
deelgenomen. Vooral belangrijk vond 
hij het „omdat het er in deze ik-tijd om-
gaat met mensen bezig te zijn, die zelf-
standigheid tekort komen. Wanneer 
anderen zich niet om hen bekomme-
ren, zal deze categorie in een groeiende 
eenzaamheid terecht komen." Afde-
lingsvoorzitter T. J. Kolk had in zijn 
welkomstwoord al eerder dank ge-
bracht aan „de denkers en slovers van 
de Hulpcentrale." 

GEWEST GELDERLAND. Uit deze 
regio komt het goede bericht, dat de 
Vrijwilligerscentrale (VWC) eindelijk 
is gestart. Eindelijk . .. zeg dat wel, 
want er gingen vijf jaren voorbij, éér 
het zover was. De heer W. Jansen, be-
stuurslid van  Humanitas Nijmegen en 
peningmeester van het gewest Gel-
derland, heeft op schrift gesteld hoe 
dat allemaal is gegaan. Zijn relaas ge-
ven wij verkort weer: „ Op 26 maart '76 
ging men van start met een werkgroep, 
die al gauw een „Blijf van Mijn Lijf' 
tehuis van de grond kreeg. Na een ad-
vies van de Raad Maatschappelijke 
Opbouw (RMO) werd besloten om een 
VWC op poten te zetten. Veel gesprek-
ken en een uitvoerige nota (1977) volg-
den. Subsidie werd aangevraagd, maar 
in 1978 zeiden B. en W. van Nijmegen 
tweemaal nee. In datzelfde jaar komt er 
een nieuwe wethouder. De afdeling 
geeft geen krimp, gesprekken, ge-
sprekken . . en de groep wordt uitge-
breid en minder Humanitas-gebon-
den." 
We slaan wat fases over en belanden in 
1980: waarin de gemeenteraad „ja" zei 
tegen de oprichting van de Stichting 
VWC, volgens Humanitas-model. Er 
werden twee part-time projektleiders 
aangetrokken en de VWC begon te 
draaien. „Maar dit alleen," schrijft de 
heer Jansen, „door de vastberadenheid 
van de groepsleden, door alle uren die 
zij erin hebben gestoken, door de wel-
willendheid van de nieuwe wethouder. 
En ten slotte ook omdat de afdeling 
Nijmegen één en ander financieel mo-
gelijk heeft gemaakt." 

Stellingen 
Krakers zouden een positievere 
bijdrage leveren aan het oplos-
sen van de woningnood door het 
bedrag dat verschuldigd zou zijn 
voor de huur van het gekraakte 
pand te storten in een fonds dat 
gebruikt wordt voor het bekos-
tigen van de sociale woning-
bouw. 
(0. Piepers, Groningen) 

Ook in tijden van economische 
recessie is het goed te investeren 
in dingen die onbetaalbaar zijn. 
(A. Zantinge, Groningen)  

ROTTERDAM. In Rotterdam ver-
scheen de eerste (fraai-ogende) Huma-
nitas-Krant. De bedoeling is dat de 
krant minimaal eenmaal per kwartaal 
gaat verschijnen." Bij het verschijnen 
van dit eerste nummer gaan de gedach-
ten van Pieter Kroet, lid van het dage-
lijks bestuur terug naar het prille begin 
van Humanitas en hij schrijft: „Ik zie 
een schamel ingericht kantoorjte in het 
oude pand aan de Oranjeboomdwars-
straat voor mij en uitsluitend enthou-
siaste vrijwilligers, die elke dag en elk 
uur in touw waren voor Humanitas." 
Hij hoopt dat door het blad de leden 
weer wat dichter bij elkaar komen te 
staan en opnieuw het „gevoel krijgen 
erbij te horen." 

UTRECHT. De samenwerking met het 
Humanistisch Verbond krijgt in 
Utrecht steeds meer gestalte. 
De eerste avond over buitenlandse 
jongeren op 26 februari jl. was een suc-
ces. Op het programma een videofilm, 
enkele inleiders en discussie. Neval 
Gálay (Komité Turkse Jongeren) en 
Habib Ben Nasr (Buurthuis Utrecht-
West) gaven een duidelijke analyse: 
buitenlandse jongeren worden te wei-
nig opgevangen. Louis Jaspers (Kin-
derpolitie) vertelde hoe hij in Utrecht 
te werk gaat. 
Ruim 70 mensen waren op deze eerste 
openbare avond in het Erasmushuis 
afgekomen. 
Het HV-blad Humanikatie is in maart 
een gezamenlijk nummer geworden 
van Humanitas én Hum. Verbond. In 
dit blad aandacht voor de diverse akti-
viteiten vanuit Utrecht opgezet. Het 
nummer geeft een prima beeld van 
waar de samenwerking tussen beide 
organisaties toe kan leiden. 

IJMOND - De afdeling IJmond is in 
september vorig jaar begonnen, vrij-
willigers bijeen te brengen voor een 
projekt hulpverlening aan slachtoffers 
van misdrijven. Dat was nog een heel 
karwei: de groep moest een beetje 
thuisraken op het terrein vari rechts-
hulp, maatschappelijk werk en justitie. 
Ook moesten allerlei praktische zaken 
geregeld worden, zoals een folder, affi-
ches en afspraken met de politie. In 
februari was het echter zover! Er kwa-
men berichten in de kranten, dat die-
genen, die iets was overkomen, terecht 
konden bij de „werkgroep slachtoffer-
hulp". 
De werkgroep probeert zich de ko-
mende tijd te richten op dié groep 
slachtoffers (en dat is de meerderheid), 
die niet eens bij de politie terecht ko-
men om een aangifte te doen omdat zij 
dat niet durven of omdat zij het idee 
hebben, dat de politie toch niets kan 
doen. 

ZWOLLE, de stad waar het bruist van 
de Humanitas-activiteiten, heeft leer-
lingen van de muziekschool en van een 
volksdansgroepje aangetrokken om 
muziek-dansavondjes te geven in be-
jaardenhuizen. De Kievitsbloem heeft 
op 6 april a.s. de primeur met een kof-
fieconcert van blokfluiters, twee ac-
cordeonisten en een volksdansgroepje. 
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Als u nog geen loten besteld heeft of als u nog meer 
loten wilt bestellen dan kan dat nog, maar ... dan 
moet u de bestelling uiterlijk 15 april naar uw bank 
sturen of 20 april naar het girokantoor. 
Alleen dan heeft u de kans de loten tijdig in huis te 
hebben. 

TREKKINGSLIJST 
1981 
In de folder die u onstreeks 15 mei zult ontvangen 
over de Humanitas giroloterij 1981 (met weer vele 
aantrekkelijke prijzen), treft u ook de trekkingslijst 
van de „Nationale Humanitas" loterij 1981 aan. 

Waar is Humanitas bereikbaar? 

Telefoon 05612-597 

Telefoon 050-120633 

Telefoon 05920-11121 
(9.00-12.00 uur.) 
Telefoon 05200-18537 

Telefoon 08880-2596 

Telefoon 020-739444 

Telefoon 020-739444 

Telefoon 070-838397 

Telefoon 01612-2166 

Telefoon 01153-1618 

Centraal Bureau 
	

J.W. Brouwersstraat 16 1071 LJ Amsterdam. 
telefoon 020-739444 
9.00-12.30 - 13.30-17.00 uur. 

Zandhuizerweg 29, 8391 TC Noordwolde 
functionaris R. T. Zant 
Hoendiepskade lb, 9718 BD Groningen. 
funcionaris C.J. van Vliet 
Speenkruidstraat 279, 9404 HL Assen. 
functionaris B.J. Buhre 
van Nahuijsplein 1, 8011 NB Zwolle. 
functionaris 11. Hiddinga 
Stenenkamerstraat 5, 6674 AW Herveld. 
functionaris M.W.A. Jansen-Brokking 
p/a J.W. Brouwersstraat 16, 1071 LJ Amsterdam. 
functionaris S. Spaargaren. 
P/a J.W. Brouwersstraat 16, 1071 LJ Amsterdam. 
functionaris A. Laarhoven 
Finnenburg 102, 2591 XT Den Haag 

Doornbos 44, 5121 RW Rijen. 
functionaris W. van Amstel 
9.00-12.30 - 13.30-17.00 uur 
Koning Willem III weg 4, 4543 RD Zaamslag 
functionaris J.L.A. Boogerd-Quaak 

Afdelingen met eigen vestiging (bereikbaar van 9.00-12.30, 13.30-17.00 uur) 

Gewestelijke bureaus: 

Friesland 

Groningen 

Drenthe 

Overijssel 

Gelderland 

Utrecht 

Noord-Holland 

Zuid-Holland 
functionaris E. Sevink 
Noord-Brabant 

Zeeland 

Amsterdam 
's-Gravenhage 
Rotterdam 

Vossiusstraat 6, Amsterdam 
Surinamestraat 19, 's-Gravenhage 
Heemraadsingel 184, Rotterdam 

Telefoon 020-768181 
Telefoon 070-469608 
Telefoon 010-764811 


