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SAMENLEVING IN BEWEGING: Steeds vaker gaan de bedrijfs-
poorten dicht: het leger van werklozen groeit gestaag. In een gesprek 
met econoom dr. Cees de Galan is het onderwerp daarom „arbeid". 
Hij wil niet ,de idiote optimist uithangen-, maar is er toch van over-
tuigd dat „bij een goed beleid" de mogelijkheid bestaat om de werk-
loosheid rond het jaar 1990 terug te brengen tot 300 á 350.000. „En over 
dat aantal hoeven we ons niet zoveel zorgen te maken". . . (lees pag. 8, 
9, 10 en 11) 
HET ZWARTBOEK is er. Ouderen vertellen waarom er geen cent van 
hun uitkering af kan. (lees pag. 3) 
De LEDENWINACTIE startte op ludieke wijze op 12 oktober vorig 
jaar. Omdat de afdelingen pas langzaam op gang zijn gekomen, hoort 
u van ons nog geen eind-signaal. Integendeel! Kampioen ledenwinner 
Pijlman uit Emmen denkt trouwens ook niet aan ophouden! (pag. 4 en 
5) 

OPEN BRIEF. Het hoofdbestuur van Humanitas zond een brief aan 
het Humanistisch Verbond: ter verduidelijking van haar standpunt 
m.b.t. het  Humanistisch  Vredesberaad (pag. 6). 

TENSLOTTE treft u natuurlijk ook in dit nummer de vertrouwde 
rubrieken aan: op pag. 2 zeggen lezers wat ze ervan vinden, nieuws 
van de afdelingen en gewesten op pag. 15, Kort wn Stof op pag. 14 en 
op de JOT pagina (13) leest u over een nieuwe Fumanitas uitgave. 
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GEACHTE REDACTIE 

En zelfs nog met oma! 
Wie gediscrimineerd wil worden, kan 
daar altijd wel een aanleiding voor 
vinden, blijkbaar. Zie uw stukje in Van 
Mens tot mens, april 1983, door M. K. 
Natuurlijk is onze tekst zo niet bedoeld! 
Wij zijn oprecht verbaasd, dat iemand 
hieruit lezen kan dat wij oma zien als 
ballast, als problematisch, als iemand 
met wie geen land te bezeilen valt. De 
strekking ervan was juist omgekeerd: 
als klap op de vuurpijl, als toppunt van 
gezelligheid, kan oma zelfs ook mee. 
Want het is niet: vakantie in een tochtig 
dan wel gloeiendheet tentje, het is niet 
vakantie in een caravan, waar je je 
behelpen moet, maar het is wel: vakan-tie in een ruim en comfortabel chalet, waar oma zich desgewenst kan terug-trekken in haar eigen kamer voor een 
middagdutje, zonder dat ze hoeft te snakken naar haar eigen lekkere bed thuis. Want ze heeft daar ook een lekker 
bed. Maar wat schrijf ik me daar? Oma 
zich terugtrekken? 0, oma moet zeker  

weer naar bed, oma mag weer niet mee. 
En oma is nog maar vijftig en zou juist 
dolgraag mee de bergen ingaan! En zo 
zou ik nog uren kunnen doorgaan. Dus 
voor alle zekerheid nog maar eens: wij 
kennen vele oma's, die graag en goed 
hun eigen vakantie regelen. Wij kennen 
ook oma's, die iets minder graag alleen 
met een busreis meegaan. Maar wij 
kennen er ook een heleboel, die niet zo 
ondernemend zijn en die het wel leuk 
vinden om met hun kinderen op vakan-
tie te gaan, mits ze niet horendol wor-
den van de herrie van de kleinkinderen 
en ook een plekje voor zichzelf hebben. 
Die graag meewillen op wandeling of 
autotocht, maar die, als ze daar géén 
zin in hebben, ook in de bungalow of in 
het chalet prettig willen zitten, binnen 
of in de tuin of op het terras. Voor de 
kinderen en voor de hond is dat alle-
maal niet zo belangrijk, maar voor 
oma wel. En daarom zegt INTERHO-
ME: „En zelfs nog met oma". Fijn! 

Interhome 

Stempels 
Zo'n vijftig jaar geleden moest meneer 
Van Empel - 
Voor zijn bekenden was-ie kortweg 
Teun- dag in, dag uit naar 't Raadhuis 
om een stempel, 
Want hij was werkloos en dus trok hij 
steun. 
Van Vader Staat ontving hij een belas-
tingplaatje;*) 
Dat kostte niets.  Maar kijk, het bleek 
alras, 
Dat dit cadeau voorzien was van een 
gaatje, 
Zodat men zien kon, dat Teun werkloos 
was. 

Nu is hij zeventig, maar toch: van week 
tot week 
Moet Teun nog altijd stempels halen; 
Zij het dan ditmaal bij. . . jawel, de 
apotheek, 
Waar hij een riks per afdruk moet be-
talen. 
Hier stokt de stem - geen zinnig woord, 
dat rest. 
Een overheid 
doodbedaard 
Juist ziekenfondspatiënten nog 's extra 
pest 
Met haar belachelijke „Knakenkaart". 

Chr. H. 

*) In de jaren dertig moesVteenenweenrdkaloa-1  werklo-
zen tweemaal per  dag bij het Steunbu- 
reau een 	.stempelafdruk halen. Jaar- 
lijks kregen zij een z,g, 

het trouwboekje van de werkloze werd 
aangetekend. Dit ter afronding van de-
ze vorm van discriminatie. 

„rijwielplaatje",  
dat met een Ponsgaatje was gewaar-
merkt. Een gratis verstrekking die in 

Op deze pagina ruimen wij graag 
ruimte in voor de mening van onze 

betekent niet, dat wij lezers. Dat 	 die 
altijd onderschrijven. 
De inhoud van de brieven waarvan 
wij ons het recht  voorbehouden  die in 
te korten- blijft geheel voor rekening 
van  de  inzenders. 

Boekbespreking 
Diana Whitmore, „Psychosynthese en 
educatie". De Horstink, Amersfoort. 
160 blz. Prijs f 19,50 

De fundamentele ideeën voor de psy-
chosynthese zijn door Assiagioli, een 
tijdgenoot van Freud en Jung, ontwik-
keld. Psychosynthese is een richting 
binnen de humanistische psychologie 
die de nadruk legt op een harmonieuze, 
geïntegreerde ontwikkeling van li-
chaam, gevoelens en verstand. Zij 
heeft daarom grote waarde in onder-
wijs en leersituaties. Psychosynthese 
stelt dat éénzijdige conditionering, die 
de hedendaagse mens maar al te vaak 
kenmerkt, kan worden voorkomen en 
waar nodig doorbroken door een goede 
begeleiding van de mogelijkheden die 
iedereen in aanleg heeft. Dan kan de 
mens toekomen aan de hogere kwali-
teiten in zichzelf: creativiteit, intuïtie, 
spiritualiteit, autonomie en verant-
woordelijkheid. 

Diana Whitmore (vroeger heette zij 
Diana Bechetti) geeft in vele landen 
training in psychosynthese, en heeft 
grote ervaring in onderwijs en thera-
pie-werk. In dit boek geeft zij een hel-
dere theoretische uiteenzetting over 
wat psychosynthese is en hoe die in 
leersituaties kan worden toegepast. 
Deze wordt gevolgd door een uitge-
breid gedeelte met praktische oefenin-
gen. Hierdoor is het boek zeer geschikt 
voor groeps- en vormingsleiders, leden 
van vrouwen- en mannengroepen, 
maatschappelijke werkers en ouders 
van jonge en oudere kinderen. 

drs. A. v. Oosten 

Legaten 

Zij, die Humanitas in hun laatste wils-
beschikking een legaat wensen toe te 
kennen, zouden hiervoor de volgende 
formulering kunnen gebruiken: 

„Ik legateer, vrij van rechten en kosten, 
aan Humanitas, nederlandse vereni-
ging voor maatschappelijke dienst-
verlening en samenlevingsopbouw, 
gevestigd te Amsterdam, een som 
groot 	gulden." 

 

Schenkingen, legaten en erfstellingen 
zijn onderworpen aan een verjaagd 
vast tarief van 10% ingevolge  artikel 
241 lid 4 van de  successiewet 1956, ter-
wijl voor schenkingen een bedrag van 
f 5000,_ is vrijgesteld van schenkings-
recht en voor legaten en erfstellingen 
een bedrag van f 10.000,— is vrijge-
steld van successierecht. 
Zij, die Humanitas financieel willen 
steunen, kunnen dit doen door over-
making van een bijdrage op postgiro-
rekening 582000 of bij de Hollandse 
Koopmansbank 	(rekeningnr. 
63.50.11.581) ten name van Humanitas 
Centraal Bureau te Amsterdam. 

a .4  

die, ondoordacht en 
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Zwartboek 'Oud zeer' is er 
Begin van dit jaar liet het Hoofdbe-
stuur van Humanitas in het manifest 
„Vriezen ze dood dan vriezen ze dood" 
een fel protest horen tegen de in het 
regeerakkoord aangekondigde be-
zuinigingen op zorgvoorzieningen 
voor oude mensen. 
Besloten werd toen ook om dit mani-
fest te laten volgen door een Zwart-
boek en aan ouderen werd verzocht 
hieraan mee te werken. 
Dat gebeurde! 

Uit een lawine van brieven kon het 
Zwartboek worden samengesteld, dat 
mede onder verantwoordelijkheid van 
de ANBO (Algemene Nederlandse 
Bond voor Ouderen) dezer dagen van 
de persen rolde. Die lawine van brie-
ven kwam er na oproepen van ANBO, 
de VARA-ombudsman, het VARA-ra-
dioprogramma Leeftijd Genoeg en 
Humanitas. 
Evenals het manifest werd ook dit  

Zwartboek, dat onder de naam „Oud 
Zeer" verscheen, aangeboden aan de 
overheid. 
Het was niet mogelijk om alle reacties 
op te nemen en slechts enkele brieven 
werden volledig afgedrukt. De namen 
en adressen van de briefschrij-
vers(sters) zijn weggelaten. Ouderen 
lopen niet graag te koop met hun el-
lende.. . 
Achterin het Zwartboek is echter een 
lijst opgenomen van de woonplaatsen 
van de ouderen die schreven. Hieruit 
blijkt dat niet alleen oudere mensen in 
de grote steden mateloos worden ge-
troffen door de bezuinigingen. 
Uit de brieven blijkt dat de bezuinigin-
gen vooral „oud zeer" oprakelen bij de 
ouderen. En. . . nieuw is voor velen dat 
ze nu dubbel gebrekkig zijn: ziek en 
arm. 

Hieronder laten we een aantal van die 
ouderen aan het woord: 

Mevrouw C, negentig jaar, nog zeer 
vitaal, komt door een voetoperatie in 
een rolstoel terecht. Kan door de be-
zuiniging in de gezinszorg en het 
Groene Kruis veel te weinig hulp 
krijgen. Ze heeft eigenlijk iedere 
morgen hulp nodig bij het wassen en 
de huishouding. Haar huis is niet 
aangepast. Ze krijgt maar twee och-
tenden hulp in de week, met het ge-
volg dat mevrouw C noodgedwongen 
naar een verzorgingstehuis moet. Ze 
mist haar huisje en haar spulletjes. Na 
twee maanden is ze gestorven. 

Stichting Welzijnswerk 
Ouderen en Gepensioneerden 

in Klimmen 

Weten jullie het nog? Zo begon een 
stukje van de heer H. Huijgen in Sa-
men op Weg januarinummer 1983. 
En óf we het nog weten en weer we-
ten. Mobilisatie. Honger armoe en 
ellende, eenheidsworst, stukje klei-
zeep. Crisisjaren armoe en ellende. 
Tweede wereldoorlog. Honger  armoe 
en ellende. En nu in de laatste fase 
van je leven weer zorg. 

Mevrouw W. 

Ik heb alle weekbladen reeds opge-
zegd en de krant wordt de volgende 
en de laatste, meer heb ik niet op te 
zeggen. In mijn situatie een groot 
gemis. 
Ik ben zwaar suikerpatiënte en moet 
dagelijks ingespoten worden. Mijn  

dieetkosten bedragen minimaal 
f 400,00, maar zelfs daarop moet ik 
nog inleveren. Ik heb twee versleten 
heupen en knieën. Mijn enige uitje is 
de rit naar het ziekenhuis; die kosten 
krijg ik na de eerste honderd gulden 
vergoed. De sociale dienst heeft mij 
taxivergoeding ontzegd om voor mij 
nog onduidelijke redenen. Ik ben al 
acht weken niet uit huis geweest  
lopen kan ik niet. 

	en 

Al vanaf september '82 krijg ik op-
roepen van de orthopedische werk-
plaats om mijn schoenen te passen, 
maar ik heb het geld voor de schoe-
nen nog niet bij elkaar. 

Mevrouw S. 

Onze vakantie hebben we geannu-
leerd. 
Dit jaar hopen we te herdenken dat 
wij vijftig jaar getrouwd zijn. Ons be-
sluit is, hieraan geen ruchtbaarheid te 
geven en enkele dagen ergens onder 
te duiken. Ondanks al deze pessimis-
tische geluiden hebben wil geen 
plannen voor euthanasie. Wij vinden 
het leven nog te mooi en hopen nog 
enige tijd van  elkanders  aanwezig-
heid te kunnen genieten. 

De heer P. 

Ik heb de afgelopen twee  maanden al 
zes maal de rijksdaalder eigen bijdra-
ge voor medicijnen moeten  betalen. 
Ik ga als ik weg moet of kan zoveel 
mogelijk met de bus ik loop als de 
afstanden te belopen Zijn; met de taxi 
is te duur. 

Ik heb de krant af moeten zeggen en 
de andere tijdschriften krijg ik van 
mijn kinderen. 
Je kunt van je AOW geen bokke-
sprongen maken. Ik zit hier thuis 
maar te zitten. Clubs zijn mij te duur. 

Mevrouw R. 

Zoals het nu gaat lijkt nergens op. 
Gun ons nog een paar jaar levens-
vreugde en geen zorgen, want die 
hebben we genoeg gehad en nu nog. 
Hopelijk wordt deze brief gelezen 
door de verantwoordelijke personen. 

De heer B. 

Is het niet schrijnen, dat een bejaarde 
van vierenzeventig haar tienjarige kat 
bij een ziekte niet kan laten behan-
delen omdat dit te duur is? 
De poes had wel eens toevallen, 
waarvoor ze in december j.l. werd  be-
handeld, hetgeen me f 55,00 kostte. 
Drie maanden later vermagerde ze 
ineens heel sterk, kreeg toeval op 
toeval. Een afschuwelijk gezicht. En 
het einde was dat ze donderdag drie 
maart een inslaapspuitje kreeg. Ik 
had wel mee willen gaan. Want be-
halve mijn hobby's, lezen en hand-
werken, maakte zij de vreugde van 
mijn bestaan uit. Sinds de vorige cri-
sis van 1930, oorlog, gezinsontbin-
ding — waar ik eigenlijk nooit goed 
overheen gekomen ben — was een 
poes mijn voornaamste zorg en aan-
spraak. 

Mw.  W. 
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NIEUWE LEDEN BLIJVEN NODIG 

Het einde is nog niet in zicht... 
Op 12 oktober j.l. ging de 
landelijke ledenwinactie in 
Amsterdam „onder gepaste 
vrolijkheid" van start. 
Aangekondigd werd toen 
dat de actie zou doorlopen 
tot eind mei van dit jaar. Nu 
blijkt evenwel dat in de af-
delingen de acties pas lang-
zaam op gang zijn gekomen 
èn nog steeds gaande zijn. 
Daarom hoort u van ons 
geen eind-signaal voor de 
ledenwinactie. 
Het zou toch jammer zijn 
als de ingeslagen weg niet 
werd voortgezet. Boven-
dien is gebleken dat leden-
werving het beste persoon-
lijk in de eigen afdeling kan 
gebeuren. Gewoon door-
gaan dus. Want Humanitas 
heeft nog veel meer leden 
nodig. 

... onder gepaste vrolijkheid van start ... 

Voorlopige balans 

Wel hebben we een (tussentijdse) be-
lans opgemaakt, waarbij we de drie 
koplopers aan u willen voorstellen: 

Amsterdam 
Deze grote stadsafdeling heeft sinds 
het begin van de leden-win-actie in de 
hoofdstad in totaal 146 nieuwe leden 
erbij gekregen. Er heeft in deze ruim 
2593 leden tellende afdeling geen ge-
richte werving plaatsgevonden. Wel 
zijn alle nieuwe leden thuis bezocht 
met als welkomstgeschenk de  Huma-
ni"tas" met inhoud. Bovendien  stond 
in de tweemaandelijkse Nieuwsbrief 
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voor alle leden steeds een aanmel-
dingsformulier. 

Zuid-Kennernerland 
Deze afdeling in Noord-Holland met 
z'n 1016 leden heeft in de actieperiode 
een winst geboekt van 80 nieuwe le-
den. De werving is hier gegaan via de 
gebruikelijke activiteiten. De sectie 
bejaarden van Humanitas is organisa-
tor van een reeks activiteiten zoals bus-
tochten voor ouderen, kienmiddagen,  
vakantieweken,  kerstbijeenkomsten 
enz. Deze activiteiten zijn alleen be-
doeld voor leden. Vandaar! 

Emmen 
Als derde koploper is de afdeling Em-
men in Drenthe uit de bus gekomen. 
Deze kleine afdeling in de zuid-oost-
hoek van Drenthe telde per 1 april jl. 
210 leden. Sinds de start van de leden-
win-actie zijn er 60 nieuwe leden bij 
gekomen! De persoonlijke benadering 
heeft in Emmen goede resultaten af-
geworpen. Kampioen ledenwinner is 
de heer J. Pijlman uit Emmen die in z'n 
eentje zo'n 50 nieuwe leden heeft ge-
maakt. Hij heeft zo z'n eigen aanpak: 



'Ik stop niet: 
in september begin ik weer' 
„Hoe ik het voor elkaar gekregen heb 
om 54 nieuwe leden in te schrijven? 
Nou gewoon, zoals ik het vroeger deed 
voor de P.v.d.A en de VARA. Dáár heb 
ik geleerd hele het moest." 

Voor de 73-jarige heer Pijlman uit 
Emmen is ledenwerving een doodge-
wone zaak, waarover hij graag iets wil 
zeggen. Nièt om zichzelf op de borst te 
slaan, maar wèl „tot lering van ande-
ren. . ." 
Het afdelingbestuur van Humanitas 
had hem gevraagd „of hij een werkplan 
voor dit jaar wilde opstellen." 
„Nee," zei de heer Pijlman, „dat wil ik 
wel doen voor het volgende jaar." Maar 
hij wilde intussen wel iets anders doen. 
„Wilde hij dan misschien op huisbe-
zoek gaan voor de ledenwerving?" 
vroeg het bestuur. 
„Ik zei: als jullie materiaal voor me 
hebben, wil ik dat wel doen. Dat was er 
wel, maar ik kreeg mondjesmaat mee 
hoor. Voor 3 à 4 bezoeken en dat was zo 
op. Want ik heb totaal 54 nieuwe leden 
ingeschreven." 

Op de vraag hoe hij te werk gaat en 
waar die adressen vandaan komen: 

„Ik noteer alle adressen die ik tegen-
kom in krantjes van de FNV, de VARA, 
de geheelonthouders, enzovoorts. Ik 
ga niet naar mensen toe van wie ik bij 
voorbaat weet dat ze anti-Humanitas 
zijn. Dat is verloren tijd. Ik bel altijd 
tussen kwart over zessen en acht uur 
bij de mensen aan. Dan stoor je niet bij 
het t.v. kijken. De kinderen zitten dan 
meestal voor de t.v. en de ouders heb-
ben wel even tijd voor je. Ik begin altijd 
met mij voor te stellen, zeg: ik ben 
Pijlman uit Emmen en ik zou graag 
even met u willen praten over Humani-
tas; ik heb wat materiaal bij me. . . Dan 
zeggen de mensen al gauw: komt u 
toch even binnen. Binnen komen bij de 
mensen is erg belangrijk! (met een on-
deugend lachje) En dat lukt me meest-
al wel. Hoe?. .. Nou 's zomers ga ik bij 
voorkeur op stap als het regent en 
's winters als het sneeuwt. Grapje hoor, 
bij goed weer blijf ik niet thuis. Ik ben 
73 en dan zeggen de mensen al gauw:  

„Ik ben 
Pijlman 
uit Emmen". 

komt u toch even binnen. Het helpt 
ook dat ik veel mensen ken en dat veel 
mensen mij kennen. 
Eenmaal binnen vertel ik ze wat Hu-
manitas is en doet. Ik zeg altijd: U hoeft 
nu niet te besluiten; ik laat wat mate-
riaal achter, dat kunt u op uw gemak 
doorlezen. Ik maak wel altijd een af-
spraak wanneer ik terug kan komen. 
Op de afgesproken tijd sta ik weer op 
de stoep. Maar tien mensen hebben 
„nee" gezegd, toen ik terug kwam, daar 
blijf ik even correct bij: ik zeg wel: mag 
ik nog eens terug komen om met u te 
praten. Dan zegt niemand: nee. Ik stop 
niet: in september begin ik weer, dan 
neem ik de buitendorpen erbij. 
Ik heb me voorgenomen dit jaar 80 
nieuwe leden in te schrijven. Zó werkt 
dat." 

HOM: Verander wapenexport-beleid 
Het is de hoogste tijd dat het Neder-
landse wapenexportbeleid op be-
langrijke punten wordt herzien. De 
gangbare criteria voor het wapenex-
portbeleid zijn desastreus voor de ge-
loofwaardigheid en effektiviteit van 
het mensenrechtenbeleid. Parlemen-
taire kontrole mogelijkheden  schie-
ten volledig te kort. 
Tot deze konklusies komt het Huma-
nistisch Overleg Mensenrechten 
(HOM) in een kommentaar dat zij de 
Vaste Kamerkommissie voor Buiten-
landse Zaken heeft aangeboden. 

Opeenvolgende regeringen hebben 
met steun van alle grote politieke par-
tijen in de afgelopen jaren een beleid 
gevoerd waarbij onderscheid werd 
gemaakt tussen soorten  wapens die 
wel of niet geleverd mogen worden aan 
landen waar ernstige schending van 
mensenrechten plaats vindt. De rede-
nering die hierbij gehanteerd werd 
luidde steeds dat Nederland geen wa-
pens diende te leveren die voor de on-
derdrukking van de bevolking zouden 
kunnen worden gebruikt. In de prak-
tijk leidde de toepassing van dit krite-
duin er toe dat de grotere wapensys-
temen — die voor de Nederlandse wa-
penindustrie het overgrote marktaan-
deel vormen — in het algemeen wel 
worden geleverd aan landen waar de 
mensenrechten ernstig worden ge-
schonden. Hierbij zou geen gevaar be-
staan dat deze wapens voor onder- 

drukking van de bevolking zouden 
worden gebruikt, zo luidde de gangba-
re redenering. Voorbeelden zijn bij-
voorbeeld marine-leveranties voor de 
Sjah in Iran en de regimes van Indone-
sië en Argentinië en vliegtuigen voor 
de luchtmacht van Argentinië en de 
toenmalige diktatuur in Bolivia. 

Typisch Nederlands 
Het maken van onderscheid tussen 
soorten wapens die wel of niet geleverd 
mogen worden aan landen waar men-
senrechten ernstig geschonden wor-
den is typisch Nederlands waarmee 
ons land duidelijk afwijkt van interna-
tionale gedragsregels, aldus het HOM. 
In resoluties van de Verenigde Naties, 
zoals bijvoorbeeld recentelijk ten aan-
zien van El Salvador en Guatemala, 
wordt nadrukkelijk opgeroepen iedere 
wapenleverantie aan deze landen stop 
te zetten. Over de Fokker-leveranties 
voor de Argentijnse luchtmacht en de 
Signaal-leveranties voor de Argentijn-
se marine werd door het min. van Bui-
tenlandse Zaken-gezegd dat Nederland 
alleen maar die wapens  levert die niet 
voor onderdrukking kunnen worden 

Het 
gebruikt.

huidige beleid leidt evenwel in de 
praktijk tot rampzalige vergissingen 
en 't blijkt maar al te vaak dat marine-
schepen en vliegtuigen wel degelijk 
worden gebruikt voor onderdrukking 
van de bevolking. 
„Het is de hoogste tijd uit de schade en  

schande van het verleden onze lering te 
trekken door het beleid op dit punt te 
herzien", aldus het HOM. 

Lijsten 
Om de parlementaire kontrole moge-
lijkheden ten aanzien van wapenex-
porten te verbeteren pleit het HOM er-
voor lijsten met landen op te stellen. Te 
denken valt aan een tweetal lijsten. 
Een zwarte lijst met daarop de duide-
lijkste landen, waaraan in ieder geval 
geen wapens geleverd mogen worden 
vanwege ernstige en stelselmatige 
schending van mensenrechten of om-
dat het duidelijke spanningsgebieden 
b
Daarnaast zou er een twijfel-lijst kun-
ereft
a
t
arna

. 

nen worden opgesteld van landen 
waarvan gerede twijfel bestaat ten aan-
zien van de mensenrechtensituatie of 
landen die mogelijkerwijs als span-
ningsgebied moeten worden be-
schouwd. Ten aanzien van de landen 
op de twijfel-lijst zou de minister van 
buitenlandse zaken de Tweede Kamer 
vooraf moeten informeren en raadple-
gen voordat exportkredietgaranties of 
exportvergunningen voor de betref-
fende wapenleveranties kunnen wor-
den afgegeven. 

Op deze wijze kan een eind worden 
gemaakt aan de ongewenste situatie 
dat het parlement nog niet eens in staat 
is achteraf goede kontrole op het wa-
penexportbeleid uit te oefenen. 
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OPEN BRIEF 

Geacht bestuur, 

Naar aanleiding van de behandeling 
van het voorstel van het Humanis-
tisch Vredesberaad op uw laatstge-
houden Congres (28 en 29 mei 1983) 
hebben wij moeten ervaren dat de 
door u gegeven informatie over het 
standpunt van Humanitas in deze op 
zijn zachtst gezegd_onvolledig was. 
Wij stellen het dan ook op prijs om 
publiekelijk te herhalen dat Humani-
tas haar standpunt op 10 maart 1983 
formeel kenbaar gemaakt heeft aan 
het Humanistisch Vredesberaad, 
alsmede in afschrift aan het bestuur 
van het Humanistisch Verbond. 
Hierbij zij opgemerkt dat dit stand-
punt tijdens het op 19 januari 1983 
gehouden overleg tussen de delega-
ties van de besturen van het Huma-
nistisch Verbond, Humanitas en de 
Vrije Gedachte door Humanitas is 
kenbaar gemaakt en dat er in hoofd-
lijnen overeenstemming over het 
standpunt was bereikt. 
Hierna is van de kant van uw bestuur 
nimmer een antwoord gekomen. 
Voor alle duidelijkheid volgt hieron-
der het standpunt van Humanitas, 
zoals dit verwoord is in de brief van 10 
maart 1983 aan het Humanistisch 
Vredesberaad: 
„Naar aanleiding van het besluit van de Algemene Vergadering van Hu-
manitas over het kernwapenvraag 
stuk hebben wij enkele maanden ge-
leden met elkaar gesproken 

over een eventuele toetreding van de Vereni-ging tot een humanistisch vredesbe-
raad. 
Vanwege het oriënterend karakter 
van deze bespreking werd terzake 
geen besluit  genomen, maar de af-spraak gemaakt dat wij nader op ditonderwerp zouden terugkomen als  
het hoofdbestuur een standpunt zou 
zijn bepaald over toetreding. Dit is 
thans het geval. De volgende overwe_ 
gingen speelden bij onze standpunt-
bepaling een rol. 
Wij hebben, vanwege het eerderge_ 
noemde besluit van de Algemene Ver_ 
gadering , als Humanitas verant-
woordelijkheid op ons genomen met 
betrekking tot het vraagstuk van 
oorlog en vrede. Deze verantwoorde_ 
lijkheid zullen wij in de eerste plaats 
zélf hebben te dragen. Plannen voor 
de verdere uitvoering van het besluit 

Het hoofdbestuur van Hu-
manitas heeft onderstaande 
Open Brief aan het bestuur 
van het Humanistisch Ver-
bond gezonden met het ver-
zoek deze brief in het eerst-
volgende nummer van De 
Humanist te plaatsen omdat 
gebleken is dat bij de lieden 
van het Humanistisch Ver-
bond onvoldoende kennis 
bestaat over de juiste formu-
lering van het standpunt van 
Humanitas m.b.t. het Huma-
nistisch Vredesberaád. 

zijn in ontwikkeling en zullen bin-
nenkort ter discussie staan en zo mo-
gelijk worden uitgevoerd. 
Verder willen wij binnen de Vereni-
ging ruimte laten voor meningen van 
verschillende aard, teneinde zodoen-
de de interne discussie tussen, laten 
we zeggen vóór- en tegenstanders van 
bepaalde standpunten over kernbe-
wapening, mogelijk te laten zijn. Wij 
achten het in respect voor elkaar toet-
sen van de eigen mening aan die van 
een ander om zodoende tot een (meer) 
afgewogen besluitvorming te komen 
een goede, als humanistisch te kwali-
ficeren gedragswijze, die wij gaarne 
in het bijzonder intern willen bevor-
deren. De kans dat standpunten pola-
riserend en onverzoenlijk tegenover 
elkaar komen te staan indien tegen- of 
voorstanders van volledige kernont-
wapening binnen een eigen humanis-
tische organisatie gaan opereren, 
lijkt ons betrekkelijk groot. Dat willen 
wij dan ook liever niet bevorderen. 
Wij hebben nog een ander bezwaar 
tegen een humanistisch vredesberaad 
als bundeling van mensen uit de hu-
manistische beweging. Humanitas 
zou dan namelijk licht in de verlei-
ding worden gebracht de handen in 
onschuld te wassen indien het vredes- 
beraad tot 	. bePaald ---, de Vereniging 
onwelgevallige uitspaken zou ko-
men. Dat zou dan weer haaks staan 
op de verantwoordelijkheid die wij 
op ons hebben genomen. 
Het overhevelen van onze betrokken-
heid bij het denken over vraagstuk-
ken van oorlog en vrede naar een an-
dere organisatie vinden wij tenslotte, 
uit heet oogpunt van behoud van de 

functie die Humanitas maatschap-
pelijk wil vervullen, ongewenst. 
Toch zien wij wel degelijk een functie 
voor een humanistisch vredesberaad. 
Deze functie is naar ons oordeel drie-
ledig. 
A. De drie humanistische leden-or-
ganisaties in Nederland hebben een 
platform nodig voor onderling over-
leg en voor de coordinatie van ideeën 
en daadkracht. Het lijkt ons noodza-
kelijk regelmatige bijeenkomsten te 
hebben van de betrokken organisaties 
om onderling informatie uit te wisse-
len, doublures te voorkomen en om 
waar mogelijk tot samenwerkings-
projecten te komen. Een groep men-
sen, met gedelegeerde bevoegdheden 
vanuit de eigen organisaties, kunnen 
de verantwoordelijkheid op zich ne-
men om dit overleg zo goed mogelijk 
gestalte te geven. 
B. Deze groep mensen kan, vanuit 
genoemde delegatie, onderling de ex-
terne vertegenwoordigingen verdelen 
zodat niet én het Humanistisch Ver-
bond, én de Vrije Gedachte én Huma-
nitas alle vertegenwoordigingen be-
hoeven te vervullen. De humanisti-
sche beweging kan zich zodoende te-
genover vredesorganisaties als één 
geheel manifesteren. 
C. Verder kan deze groep diensten 
verlenen aan de drie humanistische 
ledenorganisaties in de vorm van het 
ontwikkelen van gespreksmateriaal, 
het organiseren van bijeenkomsten, 
e.d. 

Deze opstelling tegenover een vredes-
beraad van de humanistische bewe-
ging impliceert dat de deelnemende 
organisaties volledig zelf verant-
woordelijk blijven voor het optreden 
van het beraad. Een eigen rechtsper-
soon voor het vredes beraad wijzen 
wij derhalve af. 
Aan het Humanistisch Vredesberaad 
als bovenomschreven willen wij 
gaarne van harte onze medewerking 
ver/enen. Uw reactie zien wij thans 
met belangstelling tegemoet." 
Wij hopen dat wij de leden van het 
Humanistisch Verbond op deze wijze 
- die overigens niet onze voorkeur 
heeft - op de hoogte kunnen stellen 
van het standpunt van Humanitas. 

Met vriendelijke groeten 
Het hoofdbestuur van Humanitas 

Dr. H. Rengelink 
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Voor de wind 
De Camperduinse nieuwbouwwijk Campergeesten in de gemeente 
Schoorl is binnenkort de eerste woonwijk in Nederland waar de bewoners 
een deel van hun elektriciteit door de wind geleverd krijgen. De twee 
windmolens die de elektriciteit leveren, zijn eigendom van het Provinciaal 
Electriciteitsbedrijf van Noord-Holland (PEN) en worden door dit bedrijf 
beheerd. 
Om de bewoners te stimuleren juist dan elektriciteit te verbruiken wanneer 
de windmolens die leveren, zal de door de windmolens geleverde elektrici-
teit ver beneden kostprijs ter beschikking van de bewoners worden ge-
steld. 
Het initiatief voor dit project is genomen door de bewoners van de 28 
huizen tellende wijk. In de nabijheid van de wijk zijn twee windturbines 
geplaatst van het fabrikaat Lagerwey van de Loenhorst. De ashoogte van 
de molens bedraagt 18 meter, de wiekdiameter is 10,6 meter en het maxi-
mum vermogen van elke generator is 25 kW. 

fflP. 38 5] 37 Jfilr3 

UET C1nIJ799 [sleden in ieeuwarrobz 
„Ik was nog maar een broekje toen ik 
uw namen al tegenkwam," zo zei de 
heer Wilko Post van het Centraal Bu-
reau van Humanitas te Amsterdam. 
Hiermee doelde hij op de bijzonder 
lange staat van dienst van de dames 
Kiestra en Oostra bij de afdeling 
Leeuwarden. Mevrouw Kiestra en 
mevr. Oostra zijn niet minder dan 
resp. 37 en 30 jaar secretaresse en 
penningmeesteresse geweest van de-
ze afdeling. Op 17 mei j.l. werd deze 
lange loopbaan afgesloten met een 
koffietafel in Zalen Tivoli, waar Hu-
manitas altijd zeer gastvrij ontvan-
gen wordt. 

De heer Post memoreerde de vele ver-
anderingen die Humanitas Leeuwar-
den heeft doorgemaakt. In de jaren na 
de oorlog had men aan de Bagijne-
straat een kledingdepot: C &A ge-
naamd. Vrijwilligsters repareerden 
hier gekregen kleding die aan bijv. 
kinderrijke of behoeftige gezinnen 
werd verstrekt. Ook hielden de vrij-
willigsters in die tijd spreekuur om 
hun medemens van dienst te zijn. Zelfs 
uitkeringen van de „Armenwet" wer-
den door hen rondgebracht! 
Het maatschappelijk werk werd in de 
jaren 70 professioneel en vanaf die tijd 
legden de vrijwilligsters zich toe op het 
organiseren van ontspanningsmidda-
gen, bootreizen en toneelavonden. 

Blik achterom 
Hoe het vroeger toeging, was ook al uit 
de „historische notulen" gebleken, die 
voorzitter Jaap van der Meer had voor-
gelezen tijdens de jaarvergadering van 
18 april jl, waar de afdeling voorkwam 
dat „beide dames met stille trom ver-
trokken" zoals wel haar wens was ge-
weest. 

Uit de notulen van 23-2-49 het punt 
aangaande het Tehuis voor Ouden van 
Dagen: 
„Door vele ouden van dagen geen in-
woning te geven, maar deze menschen 
in een flatgebouw onder te brengen 
waar zij de maaltijd gezamenlijk zou-
den gebruiken, zouden vele woningen 
vrij komen, waarin dan grotere gezin-
nen ondergebracht zouden kunnen 
worden en de oudjes van de last (?) van 
inwoning af zijn. Hierover is het laat-
stewoord nog niet gezegd". Interessant 
uit de notulen van 12-3-53: 
„Van de overtollige kleeren voor 't 
rampgebied heeft ook L'warden z'n 
deel gekregen. Deze kleeren worden
over 22 instanties, waaronder ook Hu- 
manitas verdeeld. De vracht om ze hier 
te krijgen leek vrij hoog n.l. f 1000,—, 
maar als we bedenken, dat we er maar 
1122 deel van hoeven te betalen, dat er 
bovendien zeker voor f 150,-- aan vod-
den, uitgezocht uit de heele voorraad, 
verkocht kan worden, dan valt dit be-
drag erg mee, gezien de hoeveelheid 

kleeren die we zullen kunnen verdeelen 
onder onze menschen." 

Dat ook de opkomst bij vergaderingen 
laag was, bleek eveneens uit deze no-
tulen. Ook in de tijd dat mensen nog 
geen TV hadden kwamen slechts wei-
nigen naar de vergaderingen. 

Hoofdbestuur present 
Ook het hoofdbestuur gaf op 17 mei 
acte de présence: de heer Israel, lid van 
het Humanitas hoofdbestuur, stelde in 
zijn toespraak vast dat de beide dames, 
ondanks hun vele inspanningen, zeer 
jeugdig waren gebleven. Hij infor-
meerde nieuwsgierig hoe jong of de 
oud-secretaresse wel was geweest toen 
ze die taak op zich nam. Daar kwam 
enig rekenwerk aan te pas maar met 
behulp van voorzitter Van der Meer 
werd vastgesteld dat ze 29 was ge-
weest. Als cijferdeskundige vertelde 
mevr. Oostra vlot, dat ze met 40 jaar 

De dames Oostra (1.) en Kiestra (r.) 
namen afscheid van Humanitas 

penningmeesteresse was geworden. 
Verder spraken oud-voorzitter J. Bos, 
„die jarenlang prettig met beiden sa-
menwerkte" en mw. J. Brantsma-Cas-
telein die namens de vrijwilligsters 
„Mevrouw Oostra een geweldige pen-
ningmeesteresse noemde, die wel op 
de penningen was, maar toch nooit nee 
zei, terwijl de activiteiten voor ouderen 
toch veel geld kosten". 
De Afdeling Leeuwarden bood de da-
mes Kiestra en Oostra - door het 
hoofdbestuur in de bloemen gezet- ten 
slotte een passend afscheidscadeau 
aan: een beeldje in de vorm van een 
beschermende hand rond een gezin. 

Tine van der Meer-Van Wieren 
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In onze serie SAMENLEVING IN BEWEGING dit keer een 
gesprek met (econoom) dr. C. de Galan. Sinds kort voorzit-ter van de Verzekeringskamer in Apeldoorn. („Wij houden toezicht op verzekeringsbedrijven en pensionfondsen in Nederland"). 
Dáárvoor was hij hoogleraar in arbeidseconomie aan de Universiteit van Groningen en nog eerder directeur  van 
de Wiardi Beckman Stichting, het wetenschappelijk bu-
reau van de P.v.d.A. „En ik ben nog steeds lid van de SER," 
zegt Cees de Galan, die wij ontmoetten in zijn ruime mo-
derne kantoor gelegen aan de periferie van Apeldoorn. Hij wil graag praten over arbeid; dat onderwerp is zelfs 
zijn stokpaardje . En tijdens het interview wordt  wel 
duidelijk „dat hij dit onderwerp vaak behandelt op veler-
lei bijeenkomsten." Hij hoeft dan ook geen seconde na te 
denken over het antwoord op onze vraag of hij bij de 
toenemende automatisering gelooft in herstel van de ar-
beidsmarkt o.m. via arbeidstijdverkorting. Alleen over 
deze vraag zou hij een heel referaat kunnen houden ... 

Dr. C. de Galan: „Op korte ter-
mijn denk ik niet dat wij zullen 
kunnen terugkeren naar een toe-
stand van wat dan heet volledige 
werkgelegenheid. Daar staat ech-
ter tegenover dat ik ook niet ge-
loof dat die werkloosheid van nu 
en de vermindering van werkge-
legenheid van de laatste jaren een 
blijvend fenomeen zal zijn. In el-
ke tijd zijn mensen namelijk ge-
neigd om datgene wat in die pe-
riode gebeurt als maatgevend tot 
in het oneindige te beschouwen. 
Zo was in de jaren zestig iedereen 
ervan overtuigd, dat de krappe 
arbeidsmarkt, het gebrek aan 
mensen, tot in de jaren 2000 van 
blijvende aard zou zijn. Er wer-
den zelfs congressen aan gewijd! 

Nu zijn er minstens evenveel of 
misschien zelfs méér mensen, die 
zeggen dat we met die werkloos-
heid moeten leren leven, een blij-
vend fenomeen, waar we niet meer 
vanaf komen. Kijk, dat maakt mij 
voorzichtig met het doen van 
voorspellingen op enige termijn. 
Het zou mij absoluut niet verbazen 
als we in de jaren '90 weer in een 
krappe arbeidsmarkt terecht zou-
den komen." 

— Gaat u voorbij aan de robots, die 
steeds meer werk overnemen? 
De Galan: „Wij hebben altijd ro-
bots gehad. Bij iedere uitvinding 
van machines: van de stoomma-
chine tot aan de huidige automati-
sering is altijd gezegd: die machi-
nes gaan het werk overnemen, dan 
worden de mensen uitgestoten. 
Dat is op bepaalde plaatsen ook 
onmiskenbaar het geval: er wor-
den mensen uitgestoten omdat 
machines het werk overnemen. 
Máár . doordat die machine 
werk overneemt kun je in dezelfde 
tijd veel meer tegen dezelfde kos-
ten produceren. Als de vraag naar 
produkten niet ophoudt te 
groeien, blijft er mét en zonder ro-
bots werk aan de winkel. De cen- 
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trale vraag blijft: is er voldoende 
behoefte, voldoende afzet. Blijven 
de mensen genoeg consumeren. In 
wezen gaat het altijd om groei van 
het afzetgebied." 

— Denkt u hierbij ook aan uitbrei-
ding van de markt in de derde we-
reld? 
De Galan: „Ik denk aan markten in 
het algemeen, in het westen, in het 
buitenland, in de derde wereld, 
noem maar op. 
Natuurlijk is de markt partieel 
verzadigd: als iedereen een auto 
heeft groeit de auto-markt niet 
verder en dat geldt ook voor koel-
kasten en wasautomaten. Maar . . . 
op wereld-niveau kan niemand 
toch volhouden dat de markt ver-
zadigd is. Integendeel: er zijn méér 
mensen die ver onder het normale 
bestaansniveau leven dan erbo-
ven. Maar ook in een land als Ne-
derland zou het van verregaande 
arrogantie getuigen als mensen 
met een inkomen zoals dat van mij, 
zouden zeggen dat de behoeften 
nu wel bevredigd zijn en dat ieder-
een nu maar eens tevreden moet 
zijn met wat ie heeft. (lachend) Dat 
zou ik me kunnen voorstellen als 
iedereen — laat ik wat aardigs noe-
men — een inkomen van een ton 
zou hebben. 
Maar op het moment dat dit ge-
beurt, zou de behoefte zich toch 
ook weer gaan uitbreiden. Dan 
gaan we van één naar twee vakan-
ties, dan gaan we de klassen ver- 
minderen van 35 naar 20 leerlingen 
en de uitbreiding van met name de 
dienstensektor houdt nooit op. Ik 
geloof dus niet zo erg in de bevre-
diging van de vraag. Behoeften 
blijven bestaan. 

Ik geloof ook niet in een techniek, 
die „mensen inschakelen" onmo-
gelijk maakt. We hebben in de na-
oorlogse jaren een hele automati-
serings-golf gekend, maar toen die 
eenmaal goed op gang was geko-
men in de jaren 60 . . . Wat hadden 
we toen? Juist, een zeer krappe ar-
beidsmarkt! Dat komt gewoon 
omdat die automatisering het ook 
mogelijk maakt om meer te pro-
duceren en dan bestaat er ook be-
hoefte aan andere zaken. Aan ma-
kers van die apparatuur, aan pro-
grammeurs . . ., noem maar op. 
Groeiende 	werkgelegenheid 
hangt echter ook in sterke mate af 
van het beleid en hiermee bedoel 
ik niet alleen „Den Haag." Het is 
een internationale zaak: in Neder-
land kunnen wij niet op eigen 
houtje een einde maken aan de cri-
sis. Met zijn allen kunnen we wel 
maatregelen treffen, zoals arbeids-
tijdverkorting om werkgelegen-
heid te scheppen." 

Arbeidstijdverkorting kennen we 
al een eeuw; dat is geen nieuw pro-
ces. Een eeuw geleden werkten we 
tweemaal zo lang. We kijken nu te-
gen een toekomst aan met meer 
vakantie, langere schooltijd, vroe-
ger met pensioen. Er is geen reden 
om dat proces stop te zetten en als 
wij over 30, 40 jaar nog maar 20 uur 
per week zouden werken, zou ik 
daar geen traan om laten." 

— Over 30,40 jaar nog maar 20 uur 
werken . . . daarmee zijn de werk-
lozen van nu niet geholpen. 
De Galan: „Er zijn behalve ar-
beidstijdverkorting allerlei maat-
regelen verzinbaan om de werk-
gelegenheid te doen toenemen. Nu 
wil ik niet de idiote optimist uit-
hangen en beweren dat we binnen 
twee jaar van 800.000 werklozen af 
zijn. Daar is geen sprake van . . ." 

— Wat acht u wel haalbaar? 
De Galan: „Ik denk dat het niet 
laten groeien van de werkloosheid 
op dit moment haalbaar is en dat je 
rond 1990 — dan zal ik niet te opti-
mistisch zijn— de werkloosheid tot 
de helft hebt kunnen terugdrin-
gen. Zeg tot 350.000 .. . 300.000." 

— Tot de helft terugbrengen is 
mooi, maar 300.000 mensen die 
niets oinhanden hebben is toch heel 
wat. 

De Galan: „Dat hangt ervan af. Je 
moet je wat dat betreft niet op 
werkloosheid verkijken. We heb-
ben nu op elk moment zo'n 750.000 
werklozen. Dat is ontzettend veel. 
Maar als het om 300.000 werklo-
zen zou gaan, die allemaal gedu-
rende een periode werkloos zijn 
en daarna weer aan het werk zou- 

• den komen — die garantie is niet 
aanwezig, maar de zekerheid is 
vrij groot — dan vind ik zo'n getal 
niet meer zo verontrustend. On-
derzoek heeft uitgewezen dat het 
essentieel voor mensen is, dat ze 
een perspectief hebben, dat de 
werkloosheid van tijdelijke aard 
is. Dan is er tijd voor scholing en 
zo'n tijdelijke werkloosheid kan 
zelfs bijzonder heilzaam zijn." 

— Toch blijf ik geloven dat een grO-
te groep gedoemd is tot blijvende 
werkloosheid . . . 
De Galan: „Ik ben daar niet blind 
voor: ouderen die weinig scholing 
hebben ontvangen, laat staan ie-
mand met enige handicap, onge-
schoolden . . . zij zullen uit de 
markt gedrukt worden omdat ge-
schoolden aangenomen worden 
voor baantjes die vroeger door on-
geschoolden werden  gedaan. 
Mensen met een zeker stigma 

worden de dupe: buitenlanders 
zijn eerder werkloos dan Neder-
landers, van de vrouwen die zich 
massaal naar de arbeidsmarkt be-
geven zullen velen geen plaats 
vinden en . . . dat geldt ook voor 
een aantal jongeren . . . 

— Gaan uw gedachten ook uit naar 
de groep, die nauwelijks kans heeft 
om ooit weer aan het werk te ko-
men? Mensen lijden eronder dat ze 
uitgestoten zijn. Vooral voor jon-
geren is géén perspectief hebben 
een vreselijke toestand. 
De Galan: „Natuurlijk gaan mijn 
gedachten naar die groep uit. Al-
leen over dit onderwerp kunnen 
we tot morgenochtend praten, 
maar laat ik in één zin zeggen dat ik 
er primair aan hecht dat er zo wei-
nig mogelijk werkloosheid moet 
zijn of omgekeerd dat men zoveel 
mogelijk prioriteit geeft aan ver-
mindering van die werkloosheid. 
En natuurlijk is het van het groot-
ste belang dat mensen die niet 
werken toch een leefbaar leven 
kunnen leiden. In dit verband wil 
ik wel kwijt dat in mijn ogen be-
slist niet getornd mag worden aan 
uitkeringen voor mensen die uit 
het arbeidsproces zijn gestoten. 
Ontkoppelingen zijn uit de boze. 
Je mag de crisis niet verhalen op 
mensen die er toch al een geweldig 
offer voor moeten brengen in de 
vorm van werkloos zijn.- 

- U zegt: zoveel mogelijk prioriteit 
geven aan vermindering van 
werkloosheid. U denkt hierbij na-
tuurlijk ook aan arbeidstijdver-
korting, maar zetten zo'n paar uur 
minder werken wel zoden aan de 
dijk? 

De Galan: „Natuurlijk zouden de 
effecten veel groter zijn als je in 
één klap tien procent eraf kon ha-
len, maar de ellende is dat de men-
sen inkomen moeten inleveren, 
want anders helpt het niet. Als dat 
niet gebeurt, zou je arbeid alleen 
maar duurder maken en dan zou 
de uitstoot van mensen alleen 
maar sneller gaan. Maar je kunt 
toch niet van de gemiddelde Ne-
derland en vooral niet van de lage-
re inkomenstrekkers verwachten 
dat ze ter wille van anderen, tien 
procent van hun inkomen inleve-
ren voor arbeidstijdverkorting? 

— Minister De Koning zegt als de 
mensen niet bereid zijn om inko-
men in te leveren, voor arbeidstijd-
verkorting, ze het wel zullen mer-
ken via verhoging van de premies. 
De Galan: „Daar ben ik het wel 
mee eens: je raakt het op de ene of 
op de andere manier kwijt. 
Maar daarbij is geleidelijkheid ge- 
boden: het mag om niet meer dan 

 (
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á 2 procent gaan. De werkloosheid 
stijgt ook geleidelijk en dat is de 
reden dat ook arbeidstijdverkor-
ting mondjesmaat moet gaan. 
Hierbij denk ik aan tien procent in 
een jaar of vier. 

Máár arbeidstijdverkorting heeft 
alleen werkelijk effect als aan 
bepaalde voorwaarden wordt 
voldaan: het mag niet tot loon-
kostenstijging leiden, organisa-
torisch moet het opgevangen 
worden, mensen moeten geen 
tweede baantje en overwerk gaan 
aannemen, want dan schieten we 
er niks mee op. De arbeidsmarkt 
moet het ook kunnen hebben: als 
er vacatures zijn moeten die op-
gevangen kunnen worden; het 
bedrijf moet even lang open blij-
ven, je moet met roulering van 
arbeid gaan werken, enzovoorts. 
Er zijn nogal wat voorwaarden 
hoor ..." 

- Arbeidstijdverkorting kan dus 
niet het enige zijn om de werkloos-
heid te bestrijden. 

De Galan: „Er worden geleidelijk 
aan allerlei dingen verzonnen; zo-
als mensen laten werken met be-
houd van hun uitkering. Maar de 
ellende daarvan is dat je het 
probleem verplaatst. Naarmate je 
méér mensen méér werk laat doen 
voor een uitkering, worden andere 
mensen die normaal worden be-
taald voor dat werk, uitgestoten. 
J.e.  moet ontzettend voorzichtig 
zijn en oppassen voor concurren-
tie-vervalsing en dat vind je bijna 
in elke branche. 
Maar ik juich het toe als een werk-
loze activiteiten verricht, die nor-
maal niet door een beroepskracht 
worden uitgeoefend. Graag zelfs. 
Dan is er ook het befaamde bevor-
deren van vrijwilligerswerk. Ik 
ben daar niet op tegen; ik ben er 
zelfs voorstander van dat mensen 
op een andere manier dan op de 
arbeidsmarkt nuttig werk verrich-
ten in verenigingsverband, sport-
verenigingen, buurtwezen, kerke-
lijk werk, bejaardenzorg, noem 
maar op. 
Dat alles schakelt echter arbeid 
niet uit. Ik ben echt tégen mensen 
die beweren dat werklozen toch in 
prima omstandigheden leven, in 
een soort paradijsje. Dan gaat men 
voorbij aan alle ellende die werk-
loosheid met zich meebrengt." 

- Wat dat vrijwilligerswerk be-
treft: mensen zijn soms bang dat ze 
hun uitkering in gevaar brengen, 
als ze iets doen. 
De Galan: „De overheid zou moe-
ten toestaan dat mensen die 
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werkloos zijn onderwijs en cur-
sussen gaan volgen. Dat mag im-
mers niet, en ze zouden gewoon 
moeten kunnen meedraaien in het 
vrijwilligerswerk. Niet professio-
neel, maar ik denk dat iedere orga-
nisatie in de trant van Humanitas 
dingen kan aanwijzen, waaraan ze 
nooit toekomen. Van dat werk ben 
ik een groot voorstander. 
En ja voor de rest heb ik maar één 
antwoord en dat klinkt schamel, 
maar ik weet ook niets beters: we 
moeten naar een méér vervullende 
vrijetijdsbesteding toe. De finan-
ciële kant kun je regelen, maar dan 
blijft toch dat gevoel van overbo-
dig-zijn bestaan, van de ledig-
gang . . . en dat is alleen maar op te 
lossen via de vrijetijdsbesteding." 

- Voor heel veel mensen een moei-
lijk probleem. In een vorig inter-
view zei Huppes (socioloog I eco-
noom. red.) dat het onderwijs meer 
zou moeten aansluiten bij de cultu-
rele ontwikkeling in de zin van 
méér gericht op het leren omgaan 
met jezelf, jezelf kunnen ontplooi- 

De Galan: „Ik ben daar niet op te-
gen, want alles wat je leert is mee-
genomen. Maar ik vraag me ook af 
of het niet te makkelijk is om alles 
naar het onderwijs toe te schuiven. 
Zo betwijfel ik dat je bijvoorbeeld 
vrijetijdsbesteding kunt léren. Ik 
herinner me van mijn schooltijd 
dat alles wat op de een of andere 
manier verplicht was, zoals het le-
zen van bepaalde boeken en de 
gymnastiekles, die we vrijwillig 
wel driemaal zo lang hadden wil-
len hebben, onaangenaam werden 
gevonden omdat het móest. We 
verwijzen alles  naar het onderwijs: 
veilig verkeer moet je op school le-
ren, maar ook spelen, muziek, te-
kenen, verantwoordelijkheidsge-
voel jegens je naasten het functio-
neren van de democratie en omdat 
we ook vinden datje nog lezen, taal 
en rekenen moet leren, zit die on-
derwijzer Met de handen  in het 
haar. Die weet bij god ook niet 
meer wat ie allemaal moet. En wat 
gebeurt er bovendien . .? 
We maken de  gemiddelde klas gro-
ter en verminderen de expressie-
vakken; dat zijn idiote tegenstel-
lingen . . Maar ja, de ellende is wel 
- en nou zit ik ook met een mond 
vol tanden als het onderwijs het 
niet doet, wie dan wel? 
De overheid kan de uitkeringen  
veilig stellen en  voor voorzienin-
gen zorgen: als er geen park is kun 
je niet wandelen, als er geen sport-
velden zijn kun je niet sporten, dat 
is allemaal duidelijk. Maar hier 
houdt volgens mij de taak van de 
overheid op.  

- Je hoort steeds vaker de roep om 
een mentaliteitsverandering en 
een andere arbeidsethos. Maar hoe 
kun je zoiets in beweging zetten. 
Hebt u daar ideeën over? 

De Galan: „Mag ik beginnen met 
iets te zeggen over die arbeids-
ethos? Ik geloof helemaal niet dat 
die arbeidsethos zo sterk is en hij 
wordt eigenlijk weer van stal ge-
haald op het moment dat er geen 
arbeid is. In de jaren 60 werd om 
méér arbeidsethos gevraagd. 
Toen klaagde men dat de jeugd zo 
weinig interesse aan de dag leg-
de: zij gaan maar weg, zei men 
toen, ze zijn zo mobiel. Vandaag 
die werkgever, morgen een ander 
en dan doen ze weer eens een tijd-
je niks. Er werd met een scheef 
oog gekeken naar degenen die 
niet in het gareel wilden lopen . . . 

Nou wordt er wéér om een ander 
arbeidsethos geroepen, maar pre-
cies in omgekeerde zin. Nti zouden 
de mensen wat meer moeten ge-
nieten van hun vrijheid, ze zouden 
drie maanden op stap moeten 
gaan, ze zouden niet zo immobiel 
moeten zijn, nou ja; het is maar hoe 
de omstandigheden zijn. Ik ben 
dus erg bang voor het aanmoedi-
gen van een niet-arbeidsethos. En 
dat met het oog op de naar mijn 
smaak zeer noodzakelijke ar-
beidsdiscipline. Daaronder versta 
ik géén serviel gedrag. Ik bedoel 
alleen maar dat er een hoeveelheid 
arbeid verricht moet worden in de 
maatschappij. Als we iedereen 
gaan zitten aanpraten dat arbeid 
veel minder belangrijk is dan alle 
andere dingen, zul je in de tijd dat 
we weer mensen nodig hebben, 
vooral voor onaangenaam werk, 
niemand meer bereid vinden dat te 
doen. Die periode hebben we al 
een keer achter de rug: toen moes-
ten er buitenlanders geïmporteerd 
worden voor het onaangename 
werk. Daarom kijk ik met grote 
zorg voor de toekomst tegen die 
„andere arbeidsethos" aan. Ik ge-
loof bovendien niet in verminde-
ring van arbeidsethos met als 
doelstelling de werkloosheid aan-
genamer te maken." 

- Bent u ook zo gekant tegen een 
mentaliteitsverandering? 
De Galan: „Dat hangt er vanaf wat 
je daarmee bedoelt. Ik ben vóór 
mentaliteitsverandering als het 
om de beoordeling gaat van men-
sen die geen werk hebben. Daar 
moet je niet tegen zeggen, dat ar-
beid minder belangrijk is of zoiets, 
maar je moet zeggen - en clát vind 
ik mentaliteits-verandering- het is 



terugloopt, wordt het denken pes-
simistisch. De overheid gooit er 
nog een schepje bovenop door zijn 
eigen uitgaven sterk te gaan be-
perken en te gaan bezuinigen te-
gen de klippen op. Dan denken de 
mensen als de overheid al moet 
bezuinigen hoef je niet te vragen, 
hoe slecht het gaat. Ondernemers 
investeren niet meer, kortom we 
zitten in de ellende. Een gelukkige 
gedachte is dat de mensheid dit al 
veel vaker heeft meegemaakt en er 
altijd weer bovenop is gekomen." 

— U blijft ondanks alles optimist? 

De Galan: „In die zin wel ja... 
maar ik ben een grote pessimist 
als het om atoomzaken gaat. Als 
je diep in mijn hart kijkt, betwij-
fel ik of wij het jaar 2000 wel ha-
len. Puur economisch gesproken 
ben ik niet zo pessimistisch, maar 
we moeten wel door een dal van 
ellende. We zouden die weg echter 
korter kunnen maken als we ons 
niet op de spiraal naar beneden 
maar op de spiraal naar boven 
zouden richten. In Nederland is 
men pessimistischer dan in het 
buitenland." 

niet jouw schuld dat je werkloos 
bent. Eigenlijk ben je niet werk-
loos: je bent tijdelijk uitgescha-
keld van arbeid waaraan de maat-
schappij op dit moment geen be-
hoefte heeft. Arbeid kan nog zo 
aantrekkelijk zijn, maar helaas op 
dit moment is het er niet. En tege-
lijkertijd zeggen: profiteer van de 
mogelijkheden die je hierdoor wel 
krijgt en die je te weinig had toenj e 
nog werkte. Ga de dingen doen, 
die je altijd al hebt willen doen, 
maar waarvoor je de tijd niet had. 
Ik wil dus niet van arbeidsethos af, 
maar van het negatieve werkloos-
heidsethos. In de politiek moet 
vermeden worden dat werklozen, 
arbeidsongeschikten, zieken, al 
die niet-actieven op een bepaald 
moment „tot de klaplopers van de 
maatschappij" worden bestem-
peld; al zullen die er ongetwijfeld 
onder zijn. Maar maatschappelijk 
gezien moet je zeggen: werklozen 
en arbeidsongeschikten zijn maat-
schappelijke fenomenen: de be-
trokkenen kunnen daaraan niets 
doen. 

Werkloosheid is een kwaal die je 
zoveel mogelijk moet proberen 
terug te dringen en de financiële 
konsekwenties van dat werkloos 
zijn kun je wegnemen; daar kun je 
iemand voor verzekeren. zoals je 
ook verzekerd bent bij brand en 
autorijden. Maar als je een been 
verliest bij een auto-ongeluk kan 
niemand jou dat been terugge-
ven. Van sommige dingen moet je 
accepteren dat je ze niet kunt op-
lossen. Iemand die werkloos 
wordt krijgt een uitkering, maar 
het feit blijft dat hij niets meer te 
doen heeft. Maar hij is géén kla-
ploper. Zijn uitkering stelt ande-
ren weer in staat om te blijven 
werken. We zeggen toch ook niet 
als iemands huis verbrandt: dat 
is een klaploper, die strijkt mijn 
premie op? Daar hebben we ons 
met zijn allen voor verzekerd. De 
werkenden zouden dan ook niet 
moeten mopperen over de premie 
die ze moeten betalen voor de 
werklozen. Die zouden zich in de 
handen moet wrijven en zeggen: 
ik heb nog werk, daar kan best 
een tientje af. Dát bedoel ik nou 
met mentaliteitsverandering." 

— Dat alles vraagt om solidariteit. 
Staat dat hoog aangeschreven bij 
u? 
De Galen: „Enorm! In verband 
met de uitkeringen en arbeidstijd-
verkorting wordt in de komende 
jaren een geweldige beroep ge-
daan op de solidariteit, óók van de 
vakbeweging. Ik vind het bewon-
derswaardig hoe de vakbeweging 
steeds weer in het krijt treedt voor 
de uitkeringstrekkers. Dat is vrij 
uniek in de wereld. Ik weet niet 
hoe lang ze het kunnen volhouden 
als het aantal werklozen steeds 
maar blijft stijgen . . . 
Ik weet ook niet hoelang de boog 
gespannen kan blijven en hoelang 
het duurt eer de mensen in verzet 
komen tegen verhoogde premies 
en verminderde uitkeringen. Dat 
hangt ondermeer ook af van het 
feit of ze beseffen dat ze morgen 
zelf het slachtoffer kunnen zijn. En 
dat kan de solidariteit verhogen, 
want werkloos kan iedereen wor-
den. Ze zien het aan hun kinderen, 
bij hun buren." 
— Dat gevoel van solidariteit zou 
die mentaliteitsverandering kun-
nen bespoedigen."? 
De Galan: „Dat zou best kunnen 
ja." 
— In het begin van ons gesprek was 
u eigenlijk erg optimistisch; u ge-
looft in het terugbrengen van de 
werkloosheid tot 300.000 rond 1990. 
In het algemeen is de Nederlander 
niet zo optimistisch van aard. Ge-
looft u dat het doemdenken ver-
lammend werkt op de economie? 
De Galan: „Ongetwijfeld. Het 
werkt zeer verlammend. Het 
klinkt bijna paradoxaal: economi-
sche groei komt grotendeels door-
dat mensen economische groei 
verwachten. Een ondernemer gaat 
investeren in nieuwe produktie-
mogelijkheden als ie denkt: daar is 
afzetgebied voor. Een werknemer 
gaat, als hij van mening is dat zijn 
inkomen groeit, meer besteden. 
Hij gaat een duurder huis kopen, 
langer met vakantie, enzovoorts, 
enzovoorts. Máár het omgekeerde 
gebeurt als de mensen denken dat 
het in de toekomst slechter zal 
gaan. Dan wordt er minder geïn-
vesteerd, minder geconsumeerd. 

Dan cli•aait de economie naar be-
neden. Dat is bijna het logische 
gevolg. Nu is de ellende daarvan, 
dat het doemdenken dit voor een 
deel veroorzaakt, maar . . er ook 
door wordt veroorzaakt.  Je zit in 
een spiraal. Aan alle kanten wordt 
de mensen voorgehouden:  we 
moeten allemaal een stapje terug. 
Dat kan ook best, want we zijn 
hartstikke welvarend. Maar als 
mensen ervaren dat het inkomen  

— Is daar reden voor? 
De Galan: „Ja, dat komt door onze 
snel groeiende beroepsbevolking, 
die veroorzaakt wordt door de ho-
ge geboortecijfers van de jaren 
50-60. In de jaren '70 verminderde 
dat geboortecijfer sterk, dus in de 
jaren '90 raakt die groei er wel uit. 
Zolang zitten we er toch maar 
mee." 

— Nog één ding: ik heb u met geen 
woord horen praten over de gevol-
gen van de chip-technologie? 
De Galan: „Ik geloof niet zo in de 
revolutie die door de chips veroor-
zaakt wordt. Ik en anderen met mij 
zeggen: die automatisering tussen 
'50-'70 heeft de maatschappij heel 
geruisloos opgevangen, waarom 
zou dat niet gebeuren met die mi-
cro-processors enz. Zo revolutio-
nair gaat dat allemaal niet. En met 
die robots ook niet. Als dat tèch tot 
grote arbeidsuitstoot zou leiden, 
kun je andere behoeften voldoen-
de aankweken en er geld voor be-
schikbaar stellen en dan kun je in 
de dienstensektor veel mensen 
kwijt. En als de opkomst van ro-
bots niet te stuiten is, zou dat toch 
tot een nog grotere mate van ar-
beidstijdverkorting leiden? Nou, 
dat is toch prima?" 

Ank van Zachten 

■ 
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Kontakt gezocht met beschaaf-
de oudere dame om voor kortere 
of langere tijd bij onze enigszins 
hulpbehoevende moeder van 73 
jaar in te wonen. 

Na enkele maanden verpleeg-
huis kan zij naar haar eigen huis 
terugkeren mits er voldoende 
begeleiding is, die bestaat uit 
samen gezellig wennen aan de 
nieuwe situatie, licht huishou-
delijk werk en het verzorgen van 
de maaltijden. Het huis met tuin 
is groot genoeg voor twee per-
sonen en ligt aan de rand van 
Amersfoort, dicht bij bos en 
winkels. 

Belangstelling? 
Schrijft u ons dan een brief over 
uzelf en uw motivatie naar An-
dreaslaan 7, 3871 MB HOEVE-
LAKEN. (contact-adres). 

UITGAVEN VAN HUMANITAS 
OVER HET WELZIJN VAN HEN DIE 
ER NIET ZIJN 
Rechten en welzijn van mensen in in-
stituten. 
Uitgave 2a: Speciaal voor gebruik in 
sectoren opleiding en vormingswerk 
Uitgave 2b: een gepopulariseerde 
vorm van uitgave 2a 
Uitgave april 1978 prijs f  5,— voor 2a, 
.f 4.— voor 2b. 

OM DAT KLEINE PLEKJE ONDER 
DE ZON 
Brochure over het wel en wee van de 
woonwagenbewoners prijs f 4,10 

DECENTRALISATIE 
Brochure met informatie over de wijze 
waarop ingespeeld kan worden op de 
komende decentralisatie van het wel-
zijnsvoorzieningenbeleid prijs f 2.50 

VOET TUSSEN DE DEUR 
In deze brochure worden aspecten van 
de voorziening verzorgingstehuis voor 
ouderen behandeld. prijs f 8,50 

EEN 	SLEUTELVOORZIENING 
VOOR SLACHTOFFERS VAN DE-
LICTEN 
Rapport over de noodzaak om een 
coordinerende hulpverlener aan te 
stellen ter behartiging van de belangen 
van slachtoffers van delicten prijs 
ƒ 3,50 

In de tweede druk is integraal opge-
nomen de inhoud van de brochure DE 
VISIE VAN HUMANITAS OP HET 
VERZORGINGSTEHUIS, beleidsuit-
spraken van Humanitas. 

IN DE LOOP VAN JE LEVEN 
Gespreksmap met stof voor gespreks-
groep over de rol van verleden, heden 
en toekomst van het ouder worden. 
prijs f 7,50 excl. verzendkosten 

WERKMAP VOOR VRIJWILLIGERS 
Een brochure met ideeën om aan de 
slag te gaan prijs f 7,— 

OM DE LEEFBAARHEID VAN EEN 
PROSTITUTIE WIJK 
Rapport bedoeld als start tot het zoe-
ken naar een oplossing van de proble-
men in de Rotterdamse prostitutiewijk 
Katendrecht prijs f 5,— 

NOTA HULPVERLENEN 
Een brochure voor iedereen, die wel 
eens helpt. 
Prijs J.  5,— 

SPOREN VAN DE TOEKOMST/BI-
ZAR EN BOOS 
Een dubbelboek over de toekomst van 
het ouder worden: een interview uit 
het jaar 2020 met de minister voor ver-
ouderingsvraagstukken en een verslag  

van een dagenlang gesprek in een ei-
genzinnige groep die haar wensen dic-
teerde aan de Bestuurscommissie 
Humanitas Welzijn Ouderen. 
De prijs van deze tweeling brochure 
f 11,— 

„SPELEN EN LEREN" 
Verslag van de algemene vergadering 
1980, waarin de resultaten van het 
groot vrijwilligersspel zijn opgeno-
men. prijs f 5,— 

VROUWEN OVER OUDER WORDEN 
negen persoonlijke ervaringen 
Deze JOT-publikatie bestaat uit negen 
korte interviews met vrouwen tussen 
de 45 en 85 jaar. 
Prijs J.  10,— inclusief verzendkosten. 

MET RAAD EN DAAD. 
studiemap over de organisatie van 
het plaatselijk welzijnswerk voor 
ouderen 
Een vereenvoudiging van „Met ver-
eende krachten" tot studiemateriaal 
voor mensen die nauw betrokken zijn 
bij het plaatselijk welzijnswerk voor 
ouderen. 
Prijs f 9,— inclusief verzendkosten. 
Afhaalprijs J.  5,— 

Bovengenoemde uitgaven zijn te be-
stellen bij Humanitas door overschrij-
ving van de vermelde prijs op postre-
kening 582000 t.n.v. Humanitas voor 
zover zij nog voorradig zijn. 

ADVERTENTIE 

 

ADVERTENTIE 
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HUURWONINGEN VOOR OUDEREN 
IN ALPHEN AAN DEN RIJN. 

In de nieuwbouwwijk Ridderveld II te Alphen aan den Rijn is het „woon-
centrum Anton Constandse" in aanbouw, bestaande uit 86 zelfstandige 
bejaardenwoningen en algemene ruimten, zoals een rekreatieruimte, een 
wasserette en een logeerkamer. 

Deze bejaardenwoningen zijn bij uitstek geschikt voor oudere echtparen 
en alleenstaanden, die wat kleiner en toch komfortabel willen gaan wonen. 
Elke woning is voorzien van een alarminstallatie, waarmee indien nodig 24 
uur per dag hulp kan worden ingeroepen. 

De oplevering heeft half mei plaatsgevonden. 

Het woon centrum is eigendom van de Humanistische Stichting voor Huis-
vesting van Bejaarden (HSHB) te Amsterdam en wordt beheerd door de 
plaatselijke stichting HSHB, waarin samenwerken leden van Humanitas, 
het Humanistisch Verbond en de Vrije Gedachte. 

Hoewel de vestigingseisen van de gemeente Alphen voor dit komplex van 
toepassing zijn, bestaat in principe de  mogelijkheid ook gegadigden, die  
niet aan Alphen aan den Rijn gebonden zijn tot het wooncentrum toe te  
laten. 
Beschikbaar

rmisaand. 
en met een huurprijs van 

ƒD 4e5 r ---bijkomendep:  	nkoogseteenn azaunlltaenl  tfw3e3e5k,—ambeZroangienng. 
De bijkomende kosten hebben betrekking op verwarming, gebruik alar-
meringss3.'sternen, schoonhouden en verlichting, algemene ruimten, wa_ 
terverbru ik, kosten huismeester en administratie. Afhankelijk van de fi-
nanciële Positie van de bewoner kan huursubsidie worden verleend. 

kunnen zich voor aanmelding en inlichtingen telefonisch 
wenden 

   Gegadigden  
totmevrouw C. A. Magré tel. 01720-20569 en wel op de volgende 

en donderdag tussen 10.00 en 12.00 uur en schriftelijk tot de 
Humanistischesdag  Stichting 3e levensfase, postbus 3054, 2480 AB Woubrugge. 
uren:din 



Kan ik hem 
intvi len voor 

Jongers 

JE WERK OF JE LEVEN 
een gespreksgroep waard 

Graag uw aandacht voor onze nieu-
we Jong Oud Trust uitgave: de ge-
spreksmap „Je werk of je leven" met 
diskussiestof over arbeid en levens-
loop. 
„Je werk of je leven" lijkt een 
merkwaardige titel. Is een leven 
zonder werk niet begerenswaardig? 
En de keus tussen werk of leven der-
halve eenvoudig? 

De map „Je werk of je leven" plaatst 
hierbij echter een vraagteken. Want 
wat is een leven zonder werk? Of wat 
werk zonder een redelijk leven? Het 
maakt een keus in ieder geval ge- 
compliceerder. Voor een goede afwe-
ging zal duidelijk moeten zijn wát we 
onder werk en wát we onder leven 
verstaan. 
Stel dat we alleen betaald werk wérk 
noemen. Niet ongebruikelijk. En 
toch . . . wie dermate naargeestig be-
taald werk verricht dat hij zijn lier het 
liefst aan de wilgen zou hangen vindt, 
dat hij geen leven heeft. Dikwijls is 
dit ook het geval bij mensen die hun 
werk om de een of andere reden kwij-
traken. Ook zij vinden doorgaans dat 
ze geen leven hebben. Klaarblijkelijk 
kan men in het algemeen moeilijk z'n 
leven aan werken opofferen. Maar 
ook het omgekeerde geldt. Enz., enz. 
De map „Je werk of je leven" gaat 
hier nader op in. Gekeken wordt naar 
de waarde en betekenis van arbeid 
binnen het bestaan. Centraal staat de 
gedachte, dat het meetellen in onze 
samenleving ten nauwste verbonden 
is met het hebben van betaald werk. 
Dit heeft allerlei konsekwenties voor 
degenen die ervan uitgesloten wor-
den. In het bijzonder geldt, dat zij zich 
al gauw in een soort niemandsland 
bevinden. Zij hebben de tijd aan zich-
zelf, maar geen deel van leven. Mo-
menteel overkomt dit steeds meer 
mensen. Opvallend is, dat de maat-
schappelijke acceptatie hiervan gro-
ter is naarmate de betrokkenen wat 
ouder zijn. Zo wordt van boven vijf-
tigjarigen stilaan verwacht, dat zij 
hun arbeidsinzet maar voor gezien 
houden. Vergeten wordt, dat zij dan 
nog een groot deel van het leven voor 
Zich hebben, nog altijd over de nodige  

capaciteiten beschikken en dikwijls 
nog graag hun steentje willen bijdra-
gen. 
In het verleden schreven wij als JOT 
dat er van buitenaf géén kunstmatige 
breuken in iemands levensgeschie-
denis mogen worden gemaakt. Wij 
voegden daar aan toe: „Mensen wor-
den elke dag een dagje ouder. Dat 
moet toch kunnen, zonder dat er al-
lerlei sancties verbonden worden aan 
het bereiken van een bepaald le-
vensjaar." 
Wij vinden dit nog steeds. Tegelijker-
tijd moeten we constateren, dat 
kunstmatige breuken in de levens-
loop intussen tot de orde van de dag 
behoren. 	 s• 

Er is een toenemende neiging om 
mensen steeds vroeger in hun leven 
voor taken en verantwoordelijkhe-
den af te schrijven. Dat wil zeggen, uit 
te sluiten van betaald werk. Gezien de 
gemiddeld langere levensduur bete-
kent dit, dat een groot deel van het 
leven oningevuld blijft. Als het ware 
een witte plek in de levensloop, die 
door velen als een zwart  gat ervaren 

Twootrzdotver de kern van de „Je werk of 
je leven" thematiek. 

De map „Je werk of je leven" bevat 
vier series van in totaal 28 themakaar-
ten. De eerste serie kaarten maakt 
duidelijk, dat een negatieve kijk op 
ouder worden,  mensen steeds vroe-
ger uit het arbeidsproces laat ver-
dwijnen. De tweede serie, dat de ver-
slechterende economie  dwingt tot  

keuzen die sterk in het nadeel van 
oudere werknemers en werkneem- 
sters uitvallen. In de derde serie 
wordt aandacht besteed aan de ge-
volgen hiervan voor de levensloop. 
De vierde en laatste serie gaat in op de 
toekomst en zinspeelt op mogelijk-
heden om al degenen die op grond 
van hun leeftijd van arbeid worden 
uitgesloten, aan uitzicht op een zinvol 
bestaan te helpen. 
In het geheel is getracht tevens naar 
voren te brengen, dat werken en het 
hebben van een betaalde baan geen 
synoniemen zijn. Werk is méér dan 
alleen betaalde arbeid. Erkenning 
hiervan kan unieke kansen voor de 
toekomst opleveren. 

Nu meer en meer mensen, dikwijls 
noodgedwongen, grote delen van 
hun leven buiten het „normale" ar-
beidsbestel moeten doorbrengen, 
liggen er mogelijkheden voor een rij-
ker cultureel en maatschappelijk le-
ven. Degenen die buiten de betaalde 
arbeid staan, zouden hierbij als pio-
niers gezien kunnen worden. Er is 
echter een groot bezwaar. Hun pio-
niersrol is opgelegd. En een gedwon-
gen pioniersrol kan nooit de bedoe-
ling zijn. 
Er zal gestreefd moeten worden naar 
een toekomst waarin betaalde en niet 
betaalde arbeid gelijk verdeeld en 
gelijk gewaardeerd wordt. Pas dan 
kan ieder mens zijn levensloop als 
een zinvol geheel ervaren. 

De gespreksstof uit de map „Je werk 
of je leven" is bedoeld voor gebruik 
in gespreksgroepen van ouderen. 
Met name is gedacht aan die oude-
ren die recent buiten de betaalde ar-
beid zijn geraakt of voor wie dat 
binnenkort te gebeuren staat. 
„Je werk of je leven" is een gezamen-
lijke uitgave van Humanitas, de Ne-
derlandse Federatie voor Bejaar-
denbeleid en het landelijk Studie-
en ontwikkelingscentrum ten dien-
ste van de Volwassenen Educatie. 
De map kost f 5r- (excl. verzendkos-
ten) en is verkrijgbaar,op het Cen-
traal Bureau van Humanitas. 

Michael Kerkhof 
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STAF 
Onaanvaardbaar 
De-drie landelijke ouderenbonden, de 
ANBO, Unie KBO en PCOB hebben in 
een brief aan de leden van de Tweede 
Kamer laten weten dat ze de korting op 
de AOW-uitkeringen niet aanvaard-
baar vinden. 

Ongewenste intimiteiten 
,Het is voor een vrouw moeilijk om 
'effectief op te treden tegen ongewenste 
intimiteiten van mannelijke collega's. 
Boze reacties zijn agressief, vriende-
lijkheid verandert ook niets. Alleen ge-
zamenlijk optreden van de vrouwen 
zou kunnen helpen," concluderen de 
sociologen Dineke ten Hoorn Boer en 
Toby Frielink in een onderzoek, dat zij 
voor de universiteiten van Groningen 
en Amsterdam hebben verricht. 

Prijs 
De J.B. Broeksz-prijs (van de VARA) 
wordt toegekend aan een TV-pro-
gramma dat op integere wijze een 
maatschappelijk onderwerp belicht. 
Dit jaar ging de prijs naar de NOS voor 
de dokumentaire „Relaties" over de 
vele etnische minderheden in een 
Haagse wijk. Het KRO-programma 
„Een beetje normale jeugd" kreeg een 
eervolle vermelding. In dit program-
ma: gesprekken met drie vrouwen die 
ter beschikking van de regering zijn 
gesteld. 

Zon en vrijheid 
De Stichting voor Zon en Vrijheid or-
ganiseert ook dit jaar weer vakanties 
voor kinderen van 9 t/m 12 jaar in Vier-
houten en Schayk en jeugdcamping in 
Vierhouten voorjongeren van 13 t/m 16 
jaar. Ook zijn er watersportkampen 
voor de leeftijdsgroep vanaf 9 tot 18 
jaar en ouder èn een zeilweek voor ge-
zinnen. De Stichting is niet uit op 
winst: vandaar de lage prijzen. Vraag 
een folder aan bij Stichting voor Zon 
en Vrijheid, vakantie service, Plein 
'40-'45, nr. 5. Postbus 8112, 1005 AC 
Amsterdam, tel. 020-138588. 

Nadeel 
Met het humanistisch raadswerk in 
Sint Annadal (L) is het poVer gesteld. 
Slechts 5 patiënten vroegen in het af-
gelopen jaar om humanistische bij-
stand. Dat de vraag zo gering is wordt 
betwijfeld door Maaike van Praag en 
Wim Moors, die betrokken zijn bij het 
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humanistische werk in Zuid-Limburg 
Ze vinden dat de directies van de Lim-
burgse ziekenhuizen erin moeten ge-
loven „dat de gouden roomse tijden in 
deze provincie voorbij zijn". Ook bin-
nen de Nationale Ziekenhuis Raad 
wint de gedachte terrein „dat er een 
geïntegreerd aanbod van geestelijke 
bijstand moet komen". 

Anderhalve eeuw 
De Vincentiusvereniging bestaat dit 
jaar 150 jaar. Het gaat hier om een we-
reldorganisatie met bijna één miljoen 
leden in 120 landen die zich inzet voor 
allerlei sociale en maatschappelijke 
noden. In 1833 nam (Sorbonne-stu-
dent) Frédéric Ozanam in Parijs het 
initiatief tot de oprichting „omdat kerk 
en christenen te lauw reageerden op de 
diep ingrijpende veranderingen die 
zich in de maatschappij bezig waren te 
voltrekken". 

Toetsen 
De Nationale Raad voor Maatschappe-
lijk Welzijn aanvaardde al in 1978 de 
doelstellingen van de Emancipatie-
commissie inzake emancipatiebeleid, 
zoals doorbreken van rolbeperkingen 
voor vrouwen en mannen, inhalen van 
achterstanden, etc. Om te kunnen na-
gaan of deze ideeën ook wortel hebben 
geschoten bij de NRMW en zijn leden is 
besloten tot het samenstellen van een 
toetsingslijst. Adres NRMW: Eisen-
howerlaan 146, 2517 KP Den Haag, te-
lefoon 070-512141. 

Almere 
Het aantal woningen in Almere is nu de 
10.000 gepasseerd. Hiermee is Almere 
de snelst groeiende stad van Neder-
land èn zal dat voorlopig ook blijven. 
Jaarlijks zullen 2.500 tot 3.000 wonin-
gen worden opgeleverd. Almere kent 
ook een Kinderraad, samengesteld uit 
(18) leerlingen van de 5de en 6de klas 
van de lagere school. Deze raad wordt 
betrokken bij de ontwikkeling van 
Almere. 

Zuiniger an kán 
De gezamenlijke reisburaus in ons 
land geven naar schatting zo'n 8,5 mil-
joen gulden per jaar aan energiekosten 
uit. Met reisbureaus worden in dit ge-
val die bureaus bedoeld, die zich uit-
sluitend toeleggen op de verkoop van 
reizen. Van  die 8,5 miljoen gulden zou-
den de reisbureaus 2,75 miljoen gulden 
in hun zak kunnen houden, als ze de 
energiebesparing goed aanpakken. Dit  

blijkt uit een onderzoek dat bij een aan-
tal reisbureaus is gehouden, verspreid 
over het hele land en representatief 
voor de gehele branche. Het onderzoek 
vond plaats onder auspiciën van het 
bestuur van de Groepering Reisagen-
ten - ANVR (de Algemene Nederland-
se Vereniging van Reisbureaus) en 
Sven (Stichting voorlichting energie-
besparing Nederland). 

Windeentrale 
De minister van Economische Zaken 
gaat de plaats aanwijzen waar binnen-
kort een proefwindcentrale zal worden 
gebouwd. Hij kan kiezen uit een plaats 
ergens in Friesland, de Noord-Oost-
polder of in de Wieringermeer. De sug-
gestie hiervoor deed de SEP (Samen-
werkende Elektriciteits Produktiebe-
drijven). Alle drie de plaatsen voldoen 
aan de eis, dat er voldoende windaan-
bod en voldoende vrije ruimte is. 

Reactie 
De Nederlandse Federatie voor Be-. 
jaardenbeleid heeft een uitvoerige en 
kritische reactie uitgebracht op de 
jongste Nota Bejaardenbeleid van de 
overheid, de nota „Bouwstenen voor 
een ouderenbeleid". De NFB wijst er 
o.m. op dat de gegevens uit de nota 
inmiddels zijn achterhaald omdat de 
vergrijzing van de bevolking sneller 
doorzet dan werd verwacht. De „reak-
tie" is te bestellen bij de Federatie. 
Adres: Eisenhowerlaan 114, 2517 KM 
Den Haag, tel. 070-544902. Kosten 
f 5,—, gironummer 531100. 

Artis 
Vorige maand bestond de Singapore 
Airlines tien jaar. In deze periode heeft 
de luchtvaartlijn heel wat „gasten" 
voor Artis vervoerd. Behalve levende 
koralen en zeeanemonen werden ook 
tropische vissen, aziatische reuzen 
kikvorsen en schitterend gekleurde 
vogels, zoals de roodoorbaardvogels,  
vervoerd. Onderweg genoten ook deze 
gasten de goede zorg van stewardes-
sen. 

Cursus 
Van 15 tot en met 19 aug. a.s. wordt in 
het vormingscentrum Vinea Domini in 
Witmarsum een cursus gehouden voor 
vrouwen „die willen leren voor zichzelf 
op te komen". , Kosten (naar draag-
kracht) ca. f 250,—. Inlichtingen en op-
geven bij het vormingscentrum, adres 
Arumerweg 66, 8748 AE Witmarsum, 
tel. 05175-1444. 

Stop!!! 

De Stichting Internationale Aktie Ro-
de Kaart Postbus 15731, 1001 NE Am-
sterdam, geeft ”stickers" en (ansicht) 
kaarten uit, die verstuurd kunnen 
worden aan de heren Reagan an An-
dropov met de vraag of ze hun gevaar-
lijk spel met de wereld willen stopzet-
ten. De actie is voortgekomen uit parti-
culier initiatief en heeft geen politieke 
of regilieuzé achtergrond. Zo'n actie-
pakket kunt u verkrijgen door f 4,95 
over te maken op giro 54.85.844, t.n.v. 
bovengenoemde stichting. 
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uit afdongen 
en gewesten 

AMSTERDAM. In de hoofdstad is het 
leed geleden, lezen wij in de Nieuws-
brief. In het oktobernummer werd een 
noodkreet geslaakt omdat de afdeling 
toen in „bestuursnood" verkeerde. 
Maar nu ruim zes maanden later kan de 
afdeling melden dat voor alle vakatu-
res de juiste „man en vrouw" zijn ge-
vonden. Veel succes. 

APPINGEDAM. In deze regio wordt 
een folder verspreid, bestemd voor 
mensen die nauwelijks weten wat 
Humanitas doet. Hieruit citeren we: 
Onze afdeling is aktief op het terrein 
van hulpverlening in gezinnen die in 
moeilijke omstandigheden verkeren. 
Allerlei oorzaken kunnen daar verant-
woordelijk voor zijn, en laten we vooral 
niet vergeten hoeveel invloed de steeds 
toenemende werkloosheid op de ge-
zinnen kan hebben. 

DRENTHE (ZUID). De afdelingen van 
Humanitas en het Humanistisch Ver-
bond hebben een cursus opgezet voor 
vrijwilligers die vijf avonden duurt. 
Aan de orde komen ondermeer: het 
opzetten van activiteiten, communica-
tie, ondersteuning van de vrijwilligers. 
De cursus wordt geleid door Steven 
Spaargaren (Humanitas) en Nicolette 
Hasper (Hum. Verbond) Wilt u er meer 
van weten? Dan bellen met 
05280-65020 	(Humanitas) 	of 
05230-13032 (Hum. Verbond) 

HEERENVEEN/WESTSTELLING-
WERF: Uit het jaarverslag dit bericht: 
Na het experiment van vorig jaar is 
door de kinderkampcommissie beslo-
ten ook dit jaar weer twee kampen te 
organiseren. Een kamp voor kinderen 
van 8 t/m 12 jaar en een kamp voor 
tieners. Beide kampen vonden gelijk-
tijdig plaats in Us Blau Hiem in Appel-
scha. Door de enorme inzet van vrij-
willigers zijn deze kampen weer goed 
verlopen en hebben ongeveer vijftig 
kinderen van het gewest Friesland een 
onvergetelijke vakantie gehad. 

OOSTSTELLINGWERF. Uit het jaar-
verslag van deze afdeling blijkt dat er 
naast goed nieuws ook reden is voor 
(een beetje) verdriet. In de inleiding le-
zen we dat de afdeling ook actief werk-
zaam was in de werkgroep ter voorbe-
reiding van het stichten van een ver-
zorgingstehuis in Appelscha. Helaas 

heeft Humanitas niet een plaats gekre-
gen in het bestuur van die Stichting, 
daar de kerkelijke meerderheid in de 
werkgroep vond, dat de buitenkerke-
lijken voldoende vertegenwoordigd 
werden door het Humanistsch Ver-
bond. Deze uitsluiting heeft het be-
stuur van Humanitas zeer veel verdriet 
gedaan. 

ZEIST Uit het jaarverslag van deze af-
deling, plukken we deze opmerkelijke 
alinea: De mens beïnvloedt de natuur 
en de samenleving, maar de samenle-
ving beïnvloedt ook de mens. Alleen 
gebeurt dat in een soort spiraalgang. 
Als de mens wordt geboren komt hij 
terecht in een samenleving, die door 
zijn voorgangers is gevormd. Pas later 
kan de mens zelf zijn invloed uitoefe-
nen op diezelfde samenleving, waar-
van hij zelf deel uitmaakt. 

ZWOLLE Zoals ieder jaar werden de 
door Humanitas georganiseerde we-
kelijkse ontmoetingen tussen jonge en 
oude schakers besloten met een simul-
taanwedstrijd, die in het bejaardencen-
trum De Molenhof werd gehouden. 
Danny Stemvers, voorzitter van het 
Zwols schaakgenootschap was de si-
multaanspeler, die 21 spelers waarvan 
de oudste 91 jaar, tegenover zich had. 

Enkele maanden geleden heeft het Humanistisch Verbond een boekje 
uitgegeven waarin 12 bekende cartoonisten een selektie uit hun werk 
plaatsen. 120 erg leuke cartoons en 12 „zelfportretten" van Arend Van Dam, 
Kees Willemen, Silvia Weve, Peter van Straaten, Opland, Tom Janssen, Jos 
Collignon, Anone, Frits Milller, Willem van Manen, Len Munnik, en Stefen 
Verwey. De eerste druk (3000 ex) is inmiddels uitverkocht en de tweede 
druk (2800 ex) ligt nu in de boekhandel. De verkoopprijs bedraagt f 14,80 
(incl. porto). 
Vauit humanistische kring is er nog steeds veel vraag naar het boekje. 
Vandaar dat we de leden van Humanitas in de gelegenheid willen stellen 
het aardige boekje te kopen voor f 12,30 (incl. porto). 
Dit aanbod geldt tot 1 augustus 1983, uitsluitend voor leden van Humani- 

tas. 
U kunt het boekje bestellen door f 12,30 (incl. porto) over te maken op giro 
58 t.n.v. Humanistische Pers te Utrecht, m.v.v. „12 cartoonisten/Humani- 
tas-voordeel". 
De tekeningen die in dit boekje staan zijn ook in de vorm van een expositie 
beschikbaar. Alle 132 cartoons zijn ingelijst in wissellijsten (30 x 40) en 
worden door het Humanistisch Verbond tegen zeer geringe kosten uitge- 
leend. 
Er wordt voor de „huurovereenkomst" van de 132 werken een korte schrif-
telijke afspraak gemaakt.  Informatie daarover kunt u verkrijgen via het 
Humanistisch Verbond tel.: 030-31 81 45 (Dini Boer of Paul Custers). Mis-
schien kunnen  plaatselijke  afdelingen van Humanitas eventueel samen 
met HV-gemeenschappen) in hun stad of dorp de expositie voor een be-
paalde tijd ophangen in een cultureel centrum, galerie of andere ontmoe-
tingsruimte. De ervaringen met de reizende tentoonstelling zijn erg goed. 
Met name in puclicitoir opzicht trekt het werk van de 12 cartoonisten veel 
belangstelling. 
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Speciale aanbieding voor Humanitas-leden 

f 2,50 korting op boekje 
12 cartoonisten 

I 

Nieuwe Humanitas uitgave 

Je werk of je leven 
De werkmap „Je werk of je leven" is 
een gezamenlijke uitgave van Humani-
tas, de NFB (Nederlandse Federatie 
voor Bejaardenbeleid) en het landelijk 
Studie- en Ontwikkelingscentrum ten 
dienste van de Volwassenen Educatie. 
Lees, wat de inhoud betreft de JOT-va-
gina (pag. 13). 



Waar is Humanitas bereikbaar 
Centraal Bureau, J. W. Brouwersstraat 
020-739444 (9-12.30- 13.30-17.00 uur.) 
Gewestelijke bureaus: 
Friesland 	Olde Galileën 161, 

8922 AD Leeuwarden. 
functionaris E. A. Vrind 
Hoendiepskade lb, 9718 BD Groningen. Tel. 050-120633 
functionaris mw. W. van Wijngaarden 
Speenkruidstraat 279, 9404 HL Assen. 
functionaris B.J. BUhre 
van Nahuijsplein 1, 8011 NB Zwolle. 
functionaris H. Hiddinga 
Scheidenmakershof 18, 6511 
K1-1 Nijmegen. 
functionaris Huub Mares 
p/a J. W. Brouwersstraat 16, 1071 LJ 
Amsterdam. 
functionaris Sandra Nieuwenhuijsen 

Noord-Holland p/a J. W. Brouwersstraat 16, 1071 LJ 
Amsterdam. functionaris A. Laarhoven 

Zuid-Holland Finnenburg 102, 2591 XT Den Haag 
functionaris E. Sevink 

Noord-Brabant Burg. Buysenstsraat 14, 4835 BB Breda  
functionaris Pauline Timman 

Zeeland 	Koning Willem III weg 4, 
4543 RD Zaamslag. 
functionaris J. L. A. Boogerd-uaak 

Afdelingen met eigen vestiging (bereikbaar van 9-12.30, 

Amsterdam 	Vossiusstraat 1, Amsterdam 
's-Gravenhage Surinamestraat 19, 's-Gravenhage 
Rotterdam 	Heemraadssingel 184, Rotterdam 
Z.-Limburg 	Oliemolenstraat 5, Heerlen 
Utrecht (jeugd- 
bescherming) 3512 AE Utrecht, Neude 29 bis, 

.11é•Ll_Mlát1L2.11, 

16, Amsterdam. Telefoon 

Tel. 058-138617 

Tel. 05920-11121 
(9-12.00 uur) 
Tel. 05200-18537 

Tel. 080-233117 

Tel. 020-739444 

Tel. 20-739444 

Tel. 070-838397 

Tel. 076-656973 

Tel. 01153-1618 

13.30-17.00 uur) 

Tel. 020-768181 
Tel. 070-469608 
Tel. 010-764811 
Tel. 045-719090 

Tel. 030-312518 

Groningen 

Drenthe 

Overijssel 

Gelderland 

Utrecht 

Jaap van Praagprij2 
voor IDS 

Uitslag Numanitas- 
Vara Ombudsman 
Giroloteril: j1983 
Aalsmeer: H. Benschop; 	S. J. Amarta; 
Achthuizen: V. M. W. Connor; Alblasserdam: J. 
Reyenga; Alkmaar: G. Post; Almelo: G. C. Ribbers; 
Almere: M. van Mossel; Alfihen a.d. Rijn: H. Visser; 
Amersfoort: E. Renes Luigjes, B. v. d. Ven, W. J. R. 
Sukkel, R. Koelewijn; Amsterdam: M. A. Ankum, J. 
Bakkenen, B. M. v. d. Kar, H. Bavius, E. W. Boon v. 
Egmond, S. Bosch-Coronel, C. Brandenburg, J. H. 
Duyser, N. van Dijk, L. Ezerman, H. Faas, F. J. Ger- 
ritsen, T. Gerritsen, M. van Hedel, M. M. Hnilo de 
Ruiter, A. Nelk, P. Riemersma, J. C. Rosenthal, B. W. 
Schroder, L. E. Soffner, P. Stryder, J. J. M. van 
Tienhoven, E. 0. Thomas Harryson, C. M. Tompot, 
A. van Weeren, H. W. Westdorp,„L. Wetter; Apel- 
doorn: A. Veerman, H. Kuipers; Arnemuiden: J. de 
Nooyer; Arnhem: Th. Markestein Blanken, C. L. 
Snoep; Assen: J. Smidt; Assendelft: G. A. G. Debri- 
chij; Baarn: Mr. Tran; Badhoevedorp: A. Hoog- 
moed; Balluur: H. M. Nijenhuis; Beetsterzwaag: F. 
Postma de Boer; Bellen: H. v. d. Wal; Berkel Roden- 
rijs: K. Hartman; Boskoop: A. de Jong; Brouwers- 
haven: J. S. de Moor; Buitenpost: H. W. Nekkers; 
Culemborg: B. P. v. Os v. d. Straten; Darp: A. Sny- 
ders; Delft: R. 0. Hagen, A. J. C. Keyzer, G. A. 
Marks; Deventer: M. B. J. Mulder, G. Toepoel, G. R. 
Meyboom; Doetinchem: A. Dogen; Dongen: T. 
Minkels; Drachtstercompagnle: R. B. Smeding; 
Driehuis: P. Slagter; Ede: F. A. Caron; Eelde: A. v. d. 
Tuin; Egmond a.d. Hoef: G. J. M. Huitema; Eindho-
ven: A. Aleman, H. P. Lemm en, J. M. G. van Heyster, 
C. A. van Oosterhout; Emmen: A. Groeneveld, H. 
Hanson, J. Schepers, G. W. Siekman; Enschede: J. 
H. Voogd; Franeker: J. Veenstra; Gasselte: J. J. 
Sméding; Geesbrug: L. Luchies; Geldermalsen: C. 
Vermeulen; Goirle: W. Peeters; Gorinehem: G. H. v. 
Driel, H. van Schooten; Gouda: J. B. Boot; C. J. 
Dongelmans, M. T. P. v. Uden, G. Uitenbroek; 
Groenlo: R. S. Zandt; Groningen: J. Aaldriks; J. 
Doornkamp, H. K. Luidden, R. P. B. Rozema, A. 
Wenders; 's-Gravenhage: S. Hecht, H. J. A. Heze-
mer, S. H. Blaak, C. Th. Casteleyn, C. A. Kerckhoff v. 
d. Wielen, A. Verhoeve Brugman, H. Willemstein 
Rietveld; 's-Gravenzander W. H. Schornagel; Haar-
lem: H. Poen, A. Scheelings, R. Stegman; Harder-
wijk: E. J. J. Brirggink; Hardinzveld-Glessendam: 
T. L. de Mik; Harmelen: F. C. Brenk, A. Malestein; 
Heerenveen: H. K. v. d. Werf; Heerlen: N. J. Rij-
laarsdam; Den Helder: J. E. S. Luters, D. J. Vroom; 
Hellouw: M. Stoel; Hengelo: A. Eveleens, J. Zuil; 
's-Hertogenbosch: A. Chambon, W. C. M. Verhoe-
ven; Heukelum: A. Kon; Hilversum: R. D. v. Coe-
oorden, M. L. Hoetmer-Breyaert, C. Oudenaller; 
Hoensbroek: J. Joosten; Hoogeveen: K. Snippe; 
Huissen: J. van Rooyen; Huizen: J. G. v. Beveren, J. 
Zwanepol; Joure: A. Bloemsma; Kinderdijk: J. den 
Boer; Koudekerke: A. Hamstra; Krimpen aan de 
IJssel: mw. A. v. Ballegoyen; M. G. v. Mourik; Lan-
genboom: W. Hendriks; Leeuwarden: P. Boonstra, 
T. v. Dellen, K. Feenstra, G. de Graaf, K. Kiestra; 
Leiden: C. v. Dijk; Lelystad: M. Roessingh; D. 
Sleeman; Lobith: mw. G. v. Diggelen; Lochem: G. J. 
Beltman; Lutjewinkel: T. v. d. Sluis; Maassluis: C. 
M. Ham; Makkinga: W. R. Feenstra; Medembiik: G. 
Thepen Smak; Monnickendam: T. Hoogland Ho-
vinga; Nibbizwoud: J. P. P. Buis; Noordwolde: A. 
de Groote; Norg: L. Redeker; Nijmegen: A. J. Dil-
weg, D. J. Hordijk, J. Verhoeven; Nijverdal: mw. G. 
M. v. d. Werft; Ochten: M. Fintelman; Oss: H. J. J. 
Tuerlings; Papendrecht: J. Blootshoofd; Pernis: J. 
Molendijk; Purmerend: E. C. Gorel, P. P. Verhuis-
donk; Ridderkerk: P. A. M. de Groot, D. G. v. d. 
Meer; Rotterdam: H. Bobbink, P. J. den Boer, L. A. 
Broeks, L. Erkelens, C. M. v. Ewijk, M. Hobo, J. Katz 
van Halten, A. J. de Kruijf, C. Leffers, T. Meinster 
Wagemaker, G. C. P. Mouthaan, J. Nemeth, C. D. de 
Planque, F. Smits, J. Vlot, M. P. Zonruiter; Rijs-
wijk: N. Kramer; Sassenheim: A. Breedijk; Scha-
gen: C. Looyr Schiedam: J. J. de Kok, H. J. Kriek; 
Sint Annaparochie: G. ten Hoeve; Sittard: L. 
Schellekens; Sneek: J. Prins; Spijkenisse: C. v. 
Langeveld, .1. A. v. d. Móst; Streefkerk: E. Volker; 
Tilburg: F. v. d. Wouw; Uden: D. Bruin; Utrecht: J. 
Bijderveld, G. J. Hollander, D. de Nas Bosman, P. 5. 

Val-
thermond: J. H. P. v. Hebel; Veenendaal: H. J. de 

G. Kerkdijk, A. Kers;  v. Zutphen;  yaassen: 

Jeu; Veenwouden: R. Wielinga; Vlissingen: N. 
Bostelaar van Burgh; Voorburg: P. C. Toet; Wasse-
naar: M. Vrolijk; Weerselo: K. B. Njoo; West Ter-
schelling: T. Cupido Schaap; Winsehoten: R. Kui-
per; Wirdum: G. Kroeske; Woerden: D. Garrelfs, C. 
G. Kooyman; Wormerveer: J. Leungen; Wijde-
wormer: F. Noomen; IJmuiden: T. v. d. Ven; Zaan-
stad: F. J. H. Corzilius, H. van Heuveln; Zaandijk: 
H. Witbaard; Zeik: H. Huiskamp; Zoetermeer: D. L. 
Tan, D. Wentel Sprenkels; Zwaag: W. J. Hopman • 
Zwolle: K. L. Thompson; Zwijndrecht: G. A. W. 
Seedorf. 

Tijdens het Congres-van het Hum. Ver-
bond, dat op 28 mei,j.l. in Amersfoort in 
De Plint werd gehouden reikte Minister 
Eegje Schoo van Ontwikkelingssa-
menwerking de door HIVOS ingestelde 
Jaap van Praag-prijs uit, die dit jaar 

naar INDIA DEVELOPMENT SERVI-
CE (International) ging. Dr. Kabbur 
nam de prijs, een bedrag van 
f 10.000,—, namens de 'IDS in ont-
vangst. 
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