
TREKKING 30 JUNI 1982 

Prijswinnaars giroloterij 

Stichting PROTECTA 

zoekt op korte termijn een 

BELEIDS- 
MEDEWERK(ST)ER 
De humanistische stichting voor 
bewindsvoering en beheer, Protecta, 
opgericht door het Humanistisch 
Verbond en Humanitas, heeft tot 
doel diensten te verlenen als be-
windvoerder of beheerder van ver-
mogens of als uitvoerder van laatste 
wilsbeschikkingen. De aan te stellen 
medewerk(st)er, bij voorkeur 45 jaar 
of ouder, zal in nauwe samenwerking 
met het bestuur belast worden met 
de opzet en werkwijze van de activi-
teiten van de Stichting, waarbij een 
aanloopperiode van tenminste drie 
jaar wordt ingebouwd. 

Taakopdracht: 

• het leggen en onderhouden van 
contacten met de verschillende 
humanistische organisaties en 
overige daarvoor in aanmerking 
komende organisaties. 

• het opbouwen van een net van 
plaatselijke vrijwillige medewer-
kers, die de informatie over het 
concrete hulpaanbod van de stich-
ting, alsmede de directe begelei-
ding van de hulpvragers op zich 
kunnen nemen. 

• het opzetten en begeleiden van een 
bureau, dat de administratieve 
verwerking van het vermogens-
beheer verzorgt. 

Gevraagd wordt: 
• een financieel-economische oplei-

ding en ervaring 
• goede uitdrukkingsvaardigheid 

zowel mondeling als schriftelijk 
• gemakkelijk met mensen kunnen 

omgaan 
• de humanistische uitgangspunten 

van de stichting kunnen onder-
schrijven en waar nodig verdedi-
gen. 

Sollicitaties te richten aan de voorzit-
ter van de stichting, p/a J. W. Brou-
wersstraat 16 te Amsterdam, tel. 
020-739444, alwaar ook inlichtingen 
verkregen kunnen worden. 
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LEDENWIN—AKTIE VAN START: Op dinsdag 12 oktober j.l. klokslag 5 uur „kozen als 
start van de landelijke ledenwin-aktie 98 ballonnen (voor iedere afdeling één) het luchtruim". 
Vanwege de rellen, niet op het Museumplein, zoals de bedoeling was geweest maar voor de 
deur van het Centraal Bureau. 
De „lancering" had er niet minder succes om want binnen de kortste keren stegen de ballon-
nen boven het Concertgebouw uit. 
Vóór deze happening had Humanitas-voorzitter H. Rengelink in zijn openingsrede erop gewe-
zen „dat ons de schrik om het hart slaat als we naar de beleidsvoornemens van de regering voor 
1983 kijken." 
Vanwege de dreigende bezuinigingen „zijn wij van mening dat wij minder dan ooit bij de 
ontwikkelingen aan de zijlijn kunnen blijven; daarvoor  zijn geld en mensen nodig". 
Hij besloot: „met een groter Humanitas heeft heel Nederland het toch een beetje beter". (Zie 
ook pagina's 8 en 9) 

Waar is Humanitas bereikbaar 
Centraal Bureau, J. W. Brouwersstraat 16, Amsterdam. Telefoon 
020-739444 (9-12.30 — 13.30-17.00 uur.) 

Gewestelijke bureaus: 

Olde Galileën 161, 
8922 AD Leeuwarden. 
functionaris E. A. Vrind 
Hoendiepskade lb, 9718 BD Groningen 
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 
KH Nijmegen. 
functionaris Huub Mares 
p/a J. W. Brouwersstraat 16, 1071 LJ 
Amsterdam. 

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 voorlopig: pia J. W. Brouwerstraat 16, 
1071 LJ Amsterdam 

Zeeland 	Koning Willem III weg 4, 
4543 RD Z 

Amsterdam 
's-Gravenhage 
Rotterdam 
Z.-Limburg 
Utrecht 

Vossiusstraat 6, Amsterdam 
Surinamestraat 19, 's-Gravenpage 
Heemraadssingel 184, Rotterdam 
Oliemolenstraat 5, Heerlen 
(jeugdbescherming) 
3512 AE Utrecht, Neude 29 bis, 

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

Tel. 030-312518 

Friesland 

Groningen 

Drenthe 

Overijssel 

Gelderland 

Utrecht 
Tel. 080-233117 

Tel. 020-739444 

Tel. 020-739444 

Tel. 070-838397 

Tel. 020-739444 

Tel. 01153-1618 
aamslag. 

functionaris J. L. A. Boogerd-Quaak 

Afdelingen met eigen vestiging (bereikbaar 
van  9-12.30, 13.30-17.00 uur) 

Tel. 058-138617 

. Tel. 050-120633 
Hoek 
Tel. 05920-11121 
(9-12.00 uur) 
Tel. 05200-18537 
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Aalsmeer: M. L. M Teeuwen; Aalsmeerderbrug: J. 
van Os;  Abbekerk: J. Hekket; Achthuizen: V. M. W. 
Connor;  Alkmaar: M. Wesdorp; Almelo: H. A. te 
Riet; Alphen aan de Rijn: L. de Vries; Amersfoort: 
A.  Dietiker Langschmidt, A. Hendriks, H. J. Lim-
per; Amsterdam: I. B. Adamia, H. F. Becker, J. 
Beerman, M. G. Binnendijk, H. W. Bischot, Y. J. de 
Boer, P. Bremer, E. ter Bruggen, L. Cohen, J. Din-
genouts, E. M. Grootegoed, A. Hakker, A. Heyen-
Mogroby, J. N. Hofmeester, C. J. P. Jonkheer, Th. A. 
Kamphoff, C. M. Karrer-v. d. Bunt, M. F. Kerkbe-
boom, J. Kok, J. Kolthek, A. Kuijt, A. Last, F. G. 
Meyer, H. Prast-Heikens, R. v. d. Staak, T. Teune-
Gutter, J. H. L. Treffers, L. H. Trustfull, D. Tuithof, 
A.  Vilders Hellmans, G. J. H. de Vries; Ter Apel: H. 
Algera; Apeldoorn: A.  H. Erkelens; Arnhem: J. H. 
Abbink,  L. van Deelen, J. P. Dieleman, H. J. Gijs-
bers, G. L. Rutter; Assen: B. de Roos, B. de Ruiter; 
Asten: Th. H. W. Michiels; Axel: J. G. van Zanden; 
Barendrecht: B.  W. Gouw; Beerzerveld: J. Bakker; 
Bergambacht:  W. de Jong; Berkel en Rodenrijs: C. 
S. Enzlin-Piena; Oud Beyerland: J. Meinster; De 
Bilt: G. C. Ammerlaan, A. R. v. d. Winkel; Biltho-
ven:  P. Kanis-Paans; Borger; H. J. Hilbrands Ve-
nema, J. Terpstra; Bussum: W. Hoedemaker Sr.; 
Castricum: G. Jacobs Wentink; Coevorden: J. 
Meyerink; Dalen: A. Zwart Huiler; Dedemsvaart: 
M. Bakker; Delft: M. R. de Koning, F. M. A. Koot, G. 
H. Middelkoop; Deventer: H. Vierstra de Boer; 
Diemen:  H. Koekoek; Dieren: V. Oosten; Blessen: 
A. L. F. Wieringa; Dokkum: J. v. d. Woude; Dor-
drecht: D. v. d. Dool; Drachten: P. v. d. Velde, P. v. d. 
Vliet; Driebergen Rijsenburg: J. Hoogenraad; Ede: 
H. Brinkhuis, B. Ernens Boes; Eerbeek: H. A. A. 
Schneider; Eindhoven: B. Lens-Groenendijk, J. 
Roetpas;  Etten Leur: W.  V. Vreeswijk; Glimmen: R. 
J. Offers; Goes: G. Schout; 's-Gravenhage: B. J. van  

Asperen, H. E. Battes, J. K. C. Fehr, J. G. Goosen, J. 
H. Heessels, J. W. C. van den Haak, R. Hoeffnagel, J. 
van Huizen, J. C. Kuiper, C. Looyestijn, J. F. A. van 
der Put, J. C. van Treuren, I. Vingerling, W. Voor-
meulen, L. H. Vos, W. S. J. Wiegman, P. Zwerver; 
Groningen: A. Meyer Blaauw, D. Heres, A. P. Nan-
ninga, C. W. Naro1d-Rademaker, M. Posthumus, E. 
J. C. van Sluijs; Grouw: J. A. de Jong; Haarlem: E. 
D. van Bergem-Veen, W. M. van Setten; Harder-
wijk: I. L. Hoffman; Haren: H. Wildeman; Hapert: 
drs. C. R. Nix; Harlingen: T. Wouda; Heelsom: J. 
Snip; Heemskerk: A. K. Kooy, L. Merse, P. Mons ma; 
Heemstede: R. C. M. Prins; Heerenveen: J. Peets-
ma; Heerlen: J. T. Gerrichhauzen, G. Haak; Hel-
mond: F. J. van Dorst; Hengelo: dr. H. de Jonge; 
's-Hertogenbosch: P. J. Snels; Hilversum: H. C. A. 
van Reede, Jac. Slaijk; Hoek van Holland: W. Ter-
Juin; Hoogeveen: H. Post-Arends, H. D. Postma, J. 
Slagter; Hoogvliet: C. F. Nemmers; Huizen: drs. L. 
J. van Wijk; St. Jacobiparochie: J. de Kant; Joure: 
H. de Haan; Jubbega: W. van der Veer; Kesteren: V. 
A. M. I. Haaften; Koog aan de Zaan: C. Chr. Selling; 
Krimpen ad IJssel: W. Dekker; Kwadendamme: A. 
A. J. de Boo; Landsmeer: G. Louwaars; Leeuwar-
den: G. Brouwershaven Zaal, K. v. d. Heide, S. T. 
Pentinga, W. Ruiter, J. Schaafsma, G. Wiersma; Lei-
derdorp: J. P. Muurling; Leidschendam: G. van  
Rijssen; Lekkerkerk: H. Blonk; Lelystad: H. W. A. 
Gerritsen; Lensden: J. Kappers; Maassluis: J. H. 
van Oostroet-v. Trier;  Maastricht: A. Halmans; 
Middelburg: C. J. Goedegebuure, J. Steijn; Mid-
woud: C. van Boheemen; Mierlo: A. A. van den Ban; 
Moerkapelle: J. C. Klomp; Nieuwegein: R. H. 
Geldman, C. A. V. Slageren-Laman; Nieuwdorp: M. 
D. Welleman; Noordbergum: L. Luten; Oss: F. J. M. 
Groeneveld, G. C. G. Megens; Overveen: J. F. 
Brouwer; Purmerend: D. P. Bie, J. H. V. Velthuy- 

zen; Pu th: M. W. G. A. H. Hendriks; Pynacker: B. ter 
Braake; Ridderkerk: S. G. de Koning; Rotterdam: 
A. Achterberg, L. W. Halfwerk-Jurgens, K. v. d. Ho-
gendoorn, J. Kamst, A. A. Kats, C. J. van Krevelen, J. 
J. Plak, C. H. Robbers, C. de Roos, A. N. A. Ruige 
Bakker, Zr. A. Sapulete, P. Vierstra, S. v. d. Waal, H. 
M. Westphaal, J. Wisse; Rijswijk: E. v. d. Born, R. 
Looy-Lamers, drs. A. Oldenhof, H. Stoel; S&uatpoort 
Zuid: M. H. Bosman; Schoort A. M. Stuyling de 
Lange; Schijndel: J. Bauer; Sneek: H. Zijlstra; Son: 
S. de Vrij; Spijkenisse: dir. NV Beton Ind., C. R. 
Vetter; Steenwijk: M. Luchtmeijer; Tiel: R. de 
Jongh; Tilburg: J. P. Loijkens; Nieuwe Tonge: A. 
Noordijk; Uithoorn: J. v. d. Weerd, H. E. Zanders; 
Utrecht: J. van den Broek, J. de Groot, W. van He-
mert, P. Hoogeveen Steenhuizen, M. P. S. Mackaay, 
H. Martens, Recht voor Allen, J. L. Remkes, W. J. 
Schrijvers, P. J. H. Vesters, L. van Wijnbergen; 
Veendam: de heer Mellema; Veldhoven: H. J. van 
Gestel; Velp: H. Gerwig; Vianen: J. Oostdam; 
Vlaardingen: F. A. de Groot, D. Kodde, H. G. Pen-
ning-de Bruin; Vlagtwedde: J. Wilts; Voorburg: G. 
de Jongh, M. S. Ouwehand; Waalre: M. C. M. G. 
Stapper; Wassenaar: N. Pflug-v. Alphen: Weesp: C. 
M. C. Mac Donald; Winsum: M. Mulder-Friderichs; 
Woerden: G. Los-Pels; Zaandam: M. Postma; Zeist: 
J. v. d. Hoeden, M. Knoppers; Zevenaar: H. K. 
Grimme, C. G. Tol; Zoetermeer: F. Cruyff; Zwijn-
drecht: B. Heystek Elberg; Zwaag: J. Aardema. 
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Do ileninv gul) Humanitas 
:ver nollog en vrede 

. . . 21 november was de aanleiding . . . 
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Ledenorgaan van Humanitas 
Verschijnt 6 x per jaar 

Jaarabonnement 
f 12,50 (leden gratis) 

Redactie: 
Jo Witteveen, 
Aad van Oosten, 
Wilko Post, 
Joop van Dalen, 
Fleur Vos 
Eindredactie: 
Ank v. Zachten-v. Buuren 
Vormgeving: Rob Hallatu, 
Studio Brouwer 
Druk: Brouwer Offset Delft 
Redac Liesecretariaat: 
J. W. Brouwersstr. 16, 
1071 LJ Amsterdam, 
Tel. 020-739444 

• de contributie voor 1983 en 
'84 bedraagt voor een 
gewoon lid minimaal f 24,50 
per jaar. 
• echtparen of 
samenwonenden betalen 
minimaal ƒ28,50'en 
• jeugdleden (18-23 jarigen) 
minimaal f 9,50 per jaar. 

• Het is ook mogselijk een 
lidmaatschap voor het leven 
te sluiten. 1.1 betaalt dan 
15-maal de jaarcontributie 
van een gewoon lid. 
Aanmelden nieuwe leden: 
Centraal Bureau Humanitas 
J. W. Brouwersstraat 16 
1071 LI Amsterdam 

Op deze pagina ruimen wij graag 
ruimte in voor de mening van onze 
lezers. Dat betekent niet, dat wij 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. 

Geschokt 
Het heeft veel Nederlanders (terecht) 
geschokt dat bij de laatste verkiezing en 
een zetel werd behaald door de Cen-
trumpartij. Maar niet alleen was dat 
het geval met de gewone burgers: (56k de 
politici waren er duidelijk van onder 
de indruk. Er werd zelfs druk gepraat 
over: luk hun houding zou moeten zijn 
in de Tweede Kamer als Janmaat het 
woord voert. Moeten ze dan gezamen-
lijk de Kamer verlaten, of juist niet? En 
parlementsredacteuren werden op hun 
beurt geïnterviewd op radio en TV. 
Gaan ze de Centrumpartij doodzwij-
gen of zal ook deze partij nieuws zijn? 
De meningen waren verdeeld, zowel bij 
de politici als bij de journalisten. 

Brochure 
wachtgeld 

De Welzijnssector staat ter discussie. 
Zowel wat betreft de inhoud, de uit-
voering, als de financiering van het 
werk. Rond dit laatste, de financiering 
oftewel de subsidiëring door centrale 
of lokale overheden, speelt voor instel-
lingen en werknemers een aantal ar-
beidsrechtelijke problemen. Eén daar-
van is (de uitvoering van) de wacht-
geldregeling. Om tegemoet te komen 
aan vele vragen rond dit onderwerp, 
heeft de Nationale Raad voor Maat-
schappelijk Welzijn een brochure sa-
mengesteld, waarin een aantal 
problemen w-  orden behandeld en mo-
gelijke oplossingen aangegeven. 
De brochure is bedoeld als handrei-
king voor besturen, ondernemingsra-
den en werknemers van instellingen in 
de onder de CAO vallende sectoren. 
De brochure kost f 3,50 (incl. btw, excl. 
verzendkosten) en kan worden besteld 
bij de NRMW, Eisenhowerlaan 146, 
2517 KP 's-Gravenhage, tel. 070-
51 21 41, tst. 134. 
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Eén kant van deze zaak heeft mij gef-
rappeerd. Niet één politicus- ik heb dat 
althans niet gehoord - heeft zich afge-
vraagd waaraan het zou kunnen lig-
gen dat de 68.000 stemmen vooral uit de 
armoe buurten van de Randstad af-
komstig zijn. Het is duidelijk dat daar 
problemen liggen en het is de hoogste 
tijd dat politieke partijen hun licht 
daarover eens gaan opsteken. 
In ons land wordt nogal graag ge-
schermd met het woord tolerantie. 
Wordt die tolerantie misschien juist te 
vaak gevraagd aan mensen die slecht 
gehuisvest zijn, minimum inkomens 
hebben, te lijden hebben van werkloos-
heid? Kortom wordt tolerantie mis-
schien te vaak gevraagd aan mensen in 
arrnoebuurten? 
Daar moet dus een en ander gebeuren, 
zoals verbetering van de bestaande 
woningen, e.d. De politieke partijen 
moeten zich daar maar eens in gaan 
verdiepen. Want het is toch een angsti-
ge gang van zaken dat 68.000 Neder-
landers hun on-welzijn en ontevreden-
heid „onderbrengen" bij een partij, die 
als oplossing van velerlei problemen 
vreemdelingenhaat zo hoog in het 
vaandel voert? 

Hoogachtend 
J. Visser, Amstelveen 

mens 
Hierbij wil ik te kennen geven dat ik 
achter de mening van het hoofdbestuur 
sta betreffende artikel 2 van de statu-
ten. In onze Nederlandse samenleving 
wordt teveel gewerkt op levensbe-
schouwelijke basis i.p.v. op staatsbur-
gerlijke basis. Dat begint al op de ba-
sisscholen en daar zullen we vanaf 
moeten. Daarom is de humanistische 
signatuur in ruime uitleg zo belangrijk 
voor Humanitas. 

Met vriendelijke groeten, 
L. Oudendijk, Rotterdam 

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 verlaagd 
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. 
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Op de algemene vergadering die 
op 29 en 30 oktober a.s. in het con-
ferentiehotel Evert Kapers te 
Amersfoort wordt gehouden, komt 
opnieuwe het gevaar van de kerii-
wapenwedloop ter sprake: d.w.z. 
dat de A.V'82 een oordeel gaat vel-
len over de verklaring en voorstel-
len, die het hoofdbestuur tijdens 
deze bijeenkomst aan de leden/af-
gevaardigden voorlegt. Het lijkt 
ons echter goed, dat alle lezers van 
Van Mens tot Mens reeds nu kennis 
kunnen nemen van zowel dit 
standpunt als van de beweegrede-
nen. 

Tijdens de Algemene Verga-
dering 1981 kwam uitvoerig 
'de standpuntbepaling van 
Humanitas over de kernwa-
penproblemen' ter sprake. 
Besloten werd dat het hoofd-
bestuur binnen de afdelingen 
een discussie over de kernbe-
wapening en over vragen van 
oorlog en vrede zou stimule-
ren en dat daarna een buiten-
gewone algemene vergade-
ring bijeen geroepen zou wor-
den om tot een duidelijk ver-
enigingsstandpunt te komen. 
Direct na deze algemene ver-
gadering werd een werkgroep 
ingesteld, die voor de afde-
lingsdiscussies gespreksma-
teriaal samenstelde en een 
conferentie voorbereidde, die 
op 15 mei j.l. plaatsvond. Op 
deze conferentie werd een 
groot aantal aanbevelingen 
geformuleerd, die het hoofd-
bestuur kreeg aangeboden. 
Deze aanbevelingen zijn in-
middels door het hoofdbe-
stuur bestudeerd en beoor-
deeld aan de hand van de vol-
gende uitgangspunten: 

Humanitas is opgericht als een hulp-
verleningsorganisatie. De hulpverle-
ning was toen, naar de opvattingen van 
die tijd, individueel gericht. Pas later is 
binnen de vereniging, in het begin van 
de jaren vijftig, regelmatig gewezen op 
de samenhang tussen individuele 
problemen en de inrichting van de  

maatschappij en hoewel de vereniging 
zich in feite steeds met sarrienlevings- 
opbouw heeft beziggehouden, werd 
pas in het begin van de jaren zeventig 
dit in de officiële naam van Humanitas 
tot uitdrukking gebracht: „Humanitas, 
nederlandse -vereniging voor maat-
schappelijke dienstverlening en sa-
menlevingsopbouw". 
Passen activiteiten rond de kernbewa-
pening en dergelijke onderwerpen 
binnen onze doelstelling? En zo ja, 
welke grenzen moeten worden ge-
steld? Artikel 2 geeft dè volgende aan-
wij 
av),z,.in. g. ehna:  ar activiteiten behoren te 
worden gedragen door een in gemeen-
schapszin wortelend besef van ver-
antwoordelijkheid zowel voor het lot 
van de naaste als voor het welzijn van 
de samenleving" en 

15) „zij in de praktijk van haar activitei-
ten een overwegende plaats toekent 
aan het ontwikkelen van verantwoor-
delijkheidsbesef, niet alleen met be-
trekking tot de eigen levensvervulling, 
maar ook ten opzichte van de groepen 
waarvan de mens deel uitmaakt."  

De vetgedrukte zinsdelen zijn voor ons 
doel van meer dan gemiddelde bete-
kenis: Voor zover de kernbewapening 
te maken heeft met het welzijn van de 
samenleving (en wie zou dat in zijn al-
gemeenheid willen betwijfelen?) 
houdt Humanitas zich terecht bezig 
met deze problematiek. 
Deze zienswijze was voor het hoofd-
bestuur de leidraad bij het opstellen 
van de hieronder volgende verklaring 
en voorstellen. 

Standpuntbepaling 

Het kernwapenvraagstuk, met inzicht 
de dreiging van een kernwapenoorlog 
en van een vernietiging van leven op 
een ongekende en niet herstelbare 
schaal, leidt tot een bederf van ideeën 
over menselijke waardigheid' en -ge-
lijkwàardigheid, tot een aantasting van 
de levenszekerheid en dus tot een uit-
holling van het beginsel van mede-
menselijkheid en zelfbestemming. Als 
zodanig beïnvloedt dit vraagstuk de 
samenleving tot in haar wortels. 
Daarbij zij aangetekend dat hetgeen in 
deze verklaring wordt gesteld ook 
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Humanitas en 
het vraagstuk arbeid 

geldt voor biologische en chemische 
wapens die tot massale vernietiging 
kunnen leiden. Daarom is hetgeen over 
kernwapens wordt gezegd ook op deze 
wapens van toepassing. 
Uit het voorgaande vloeit voort dat een 
Vereniging als Humanitas zich niet af-
zijdig kan houden van het kernwapen-
vraagstuk. Humanitas heeft zich bera-
den op de vraag waar haar verant-
woordelijkheid bij dit vraagstuk ligt. 
Zij is tot de slotsom gekomen dat zij 
zich in deze heeft te beperken tot de 
invloeden die van het kernwapen-
vraagstuk uitgaan op het eigenlijke 
werkterrein van de Vereniging en de 
invloed die zij zelf binnen dit werkter-
rein kan uitoefenen op bijdragen aan 
(deel)oplossingen van de complexe 
kernwapenproblematiek. 

Humanitas is op grond van het hier-
voor gestelde van mening dat gebruik 
en bezit van kernwapens en andere 
massale vernietigingswapens vanuit 
ethisch oogpunt verwerpelijk is. Zij 
realiseert zich daarbij dat er geen één-
duidige weg valt aan te geven naar een 
toekomstige maatschappij zonder deze 
wapens. Het behoort tot de verant-
woordelijkheid van de mens om ieder 
op eigen wijze en langs daartoe geëi-
gende kanalen zijn bijdrage aan het be-
reiken van een kernwapenvrije sa-
menleving te leveren. 

Nationaal en Internationaal 
Uitgaande van deze standpuntbepa-
ling kwam het hoofdbestuur tot onder-
staande (twee) voorstellen. 

A Humanitas zal zich in de Interna-
tional Humanist and Ethical Union 
(IHEU) inzetten om ook in internatio- 
naal verband het kernwapenvraag-
stuk aan de orde te stellen en tot ge-
meenschappelijke activiteiten te 
komen. 

Op het nationale vlak zal Humanitas 
onderzoeken of door deelname aan 
het Humanistisch Vredesberaad een 
zinvolle bijdrage kan worden gele-
verd aan de totstandkoming en ver-
spreiding van leerstofpakketten en 
materiaal ten behoeve van de vredes-
opvoeding. Ook zal worden bevor-
derd dat in het humanistisch vor-
mingsonderwijs aandacht zal worden 
besteed aan vredesopvoeding. 

B Het hoofdbestuur zal zich inzetten 
voor de vervaardiging van materiaal 
en de totstandkoming van aktivitei-
ten op het gebied van de geweldloze 
weerbaarheid en sociale verdediging. 
Hiertoe zal het in overleg treden met 
de sectie Oorlog en Vrede van het 
Humanistisch Studiecentrum Neder-
land (HSN). 

Daarnaast zal het hoofdbestuur afde-
lingen stimuleren op deze gebieden 
zelf aktiviteiten te ontwikkelen. Des-
gewenst zal het voor begeleiding van 
deze aktiviteiten zorg dragen. 

Nog een ander héél belangrijk 
voorstel zal het hoofdbestuur 
aan de komende Algemene 
Vergadering voorleggen. Het 
hoofdbestuur is namelijk, om 
méér dan een reden van me-
ning, dat het aanbeveling 
verdient olm binnen de ver-
eniging bijzondere aandacht 
te gaan besteden aan de ont-
wikkeling rond het vraagstuk 
arbeid. Zeer veel mensen im-
mers zijn door talrijke oorza-
ken buiten het ekonomische 
produktieproces komen te 
staan en . • hun aantal neemt 
nog steeds toe. Verwacht mag 
worden dat de technologische 
ontwikkeling een nog verdere 
inkrimping van het aantal bij 
het produktieproces betrok-
ken personen ten gevolge zal 
hebben. Eén en ander zal be-
slist niet zonder „schadelijke 
gevolgen" voor individu en 
samenleving blijven. 
Tijdens de algemene vergadering 1979 
werd de wens al te kennen gegeven om 
aandacht te gaan schenken aan het ar-
beidsvraagstuk. Daarnaast werd in een 
door het hoofdbestuur uitgebrachte 
beleidsnota ”Perspektieven 1980"  

(door de AV aanvaard) een pleidooi ge-
houden om jaarlijks een thema binnen 
de vereniging centraal te stellen. 
Met het voorstel om in 1983 het thema 
'arbeid' als centraal thema te kiezen, 
wordt naar de mening van het hoofd-
bestuur voldaan aan de eerder uitge-
sproken verlangens. Tevens wijst het 
hoofdbestuur er op, dat in 1980/81 in 
vMtM een artikelenserie is verschenen 
die raakvlakken met het arbeidsthema 
heeft en waarop een diskussie binnen 
de vereniging zou kunnen aansluiten. 

Voorstel 
In het voorstel dat de AV krijgt voor-
gelegd, wordt het hoofdbestuur van 
Humanitas opgedragen: 

- Binnen de vereniging een diskussie 
op gang te brengen over de gevol-
gen voor mens en samenleving van 
de, door strukturele oorzaken, te-
ruglopende werkgelegenheid. 

- Daarbij in het bijzonder de vraag te 
betrekken in hoever Humanitas een 
bijdrage kan leveren aan het op-
vangen van die gevolgen voor mens 
en samenleving. 

- Deze diskussie te doen afronden op 
de in het najaar 1983 te houden Al-
gemene Vergadering. 

De volgende procedure wordt daarbij 
aanbevolen: 

- Het doen samenstellen van ge-
spreksmateriaal ten behoeve van 
de diskussie in de afdelingen. 

- Het door de afdelingen formeren  

van diskussiegroepen over dit on-
derwerp. 

- Het door de afdelingen verzamelen 
van gegevens die van belang zijn 
voor het werk van Humanitas en de 
meningsvorming over dit onder-
werp. 

- Het in het voorjaar 1983 beleggen 
van een Werkkonferentie als een 
voorbereiding op de later in het 
jaar te houden Algemene Vergade-
ring. (Waaronder mede dient te 
worden verstaan het, ten behoeve 
van het hoofdbestuur, doen van 
aanbevelingen met betrekking tot, 
aan de Algemene Vergadering voor 
te leggen, hoofdbestuurs- en be-
leidsvoornemens.) 

- Het door het hoofdbestuur, aan de 
hand van afdelingsdiskussies en 
van de Werkkonferentie verkregen 
resultaten, doen van voorstellen 
aan de Algemene Vergadering 1983 
omtrent het door Humanitas te 
voeren beleid in deze. 

Taak voor het hoofdbestuur 
Het hoofdbestuur realiseert zich ter-
dege dat bij aanvaarding van dit voor-
stel van haar een adekwate uitvoering 
wordt verwacht, waarbij bijzondere 
aandacht zal moeten worden geschon-
ken aan: „de afdelingen erbij betrek-
ken." 
Het hoofdbestuur heeft inmiddels 
hierover haar gedachten laten gaan en 
in de toelichting bij het voorstel wordt 
o.m. gezegd: 
- Na aanvaarding van het voorstel zal 

op zeer korte termijn een werkgroep 
worden gevormd met de opdracht 
gespreksmateriaal voor de afdelin-
gen samen te stellen en een werk-
conferentie voorbereiden. 

- In het ledenorgaan en in de kader-
krant zal aandacht worden geschon-
ken aan dit thema en de leden zullen 
worden opgewekt om aan de discus-
sie deel te nemen. 

- In januari 1983 ontvangen de afde-
lingen'materiaal om in de periode ja-
nuari-april 1983 gespreksavonden te 
kunnen organiseren. 

- Aan de afdelingen wordt gevraagd 
ter plaatse gegevens te verzamelen 
over zowel mogelijkheden als knel-
punten voor het creëren van zinvolle 
arbeid. 

- Verder wordt de afdelingen verzocht 
deel te nemen aan de werkconferen-
tie in het voorjaar van 1983. De be-
leidsaanbevelingen die hier naar vo-
ren gebracht worden, zullen door het 
hoofdbestuur worden „gewogen" en 
- al dan niet gewijzigd - aan de Al-
gemene Vergadering 1983 worden 
voorgelegd. 

Het hoofdbestuur is van mening dat 
de benadering van het gekompliceer-
de arbeidsvraagstuk door Humanitas 
uitsluitend kan geschieden vanuit de 
taak die Humanitas zich als organisa-
tie voor maatschappelijk werk en 
samenlevingsopbouw heeft gesteld. 
De statuten over de doelstelling van 
Humanitas zijn maatgevend en geven  

tegelijk de begrenzing van. een dis-
kussie binnen de vereniging aan. 
Het hoofdbestuur is van mening dat de 
diskussie vanuit de volgende uit-
gangspunten gevoerd zou kunnen 
worden: 
In beginsel moet ieder volwassen mens 
een zinvolle inspanning, die arbeid 
heet, naar vermogen kunnen en moe-
ten leveren. (Daardoor heeft elk mens 
de mogelijkheid te bepalen hoe inhoud 
te geven aan zowel het recht op als de 
plicht tot zelfbestemming en zelfont-
plooiing). De verdeling van arbeid in 
betaalde en niet betaalde arbeid is 
kunstmatig wanneer uitsluitend be-
taalde arbeid als volwaardig wordt be-
schouwd. (Dit houdt immers in, dat zij 
die noodgedwongen op niet-betaalde 
arbeid zijn aangewezen worden uitge-
sloten van het recht op maatschappe-
lijke waardering voor hun inspannin-
gen.) 
De werkconferentie kan naar de me-
ning van het hoofdbestuur een belang-
rijke bijdrage leveren bij de beant-
woording van de vraag: „welke rol kan 
Humanitas spelen als het om arbeids-
problematiek gaat?" 
Als uitgangspunten worden ge-
noemd: 
- Vanuit Humanitas dient de gelijk-

waardigheid van niet-betaalde en 
betaalde arbeid beklemtoond te 
worden door het presenteren van 
„arbeidsprojekten", die bijdragen 

r-- 

aan het funktioneren van de samen-
leving en mogelijkheden scheppen 
voor zelfontplooiing en zelfbe-
stemming. 

- Speciaal aandacht moet worden 
geschonken aan het wegnemen van 
knelpunten die het inschakelen van 
kansarmen belemmeren. 

- Aandacht ook voor aktiviteiten, die 
het beter funktioneren van de sa-
menleving bevorderen. 

- Vanuit de overweging dat arbeid 
een zinvolle bijdrage kan leveren 
aan de zelfontwikkeling en zelfbe-
stemming van een ieder, dient de 
aandacht - vanuit Humanitas - in 
het bijzonder ook gericht te zijn op 
het in stand houden en ontwikkelen 
van arbeid voor lichamelijk en 
geestelijk gehandicapten ten einde 
te helpen voorkomen dat deze 
kwetsbare groepen extra worden 
belemmerd in hun ontplooiings-
mogelijkheden. 

Als een bijdrage tot de verwezelijking 
van het door Humanitas gewenst 
geachte beleid, namelijk voor ieder ge-
lijke kansen op arbeid, dienen kontak-
ten te worden gelegd en onderhouden 
met zowel Gewestelijke Arbeidsbu-
reaus, Gemeentelijke Sociale Dien-
sten, Sociale Verzekerings Organen als 
politieke partijen en vertegenwoordi-
gende lichamen op plaatselijk, provin-
ciaal en landelijk niveau. 

de hoofdbestuurders om de afdelingsvoorzitters telefonisch mede te delen 
Nadat de ballonnen uit het gezicht verdwenen waren, was het de taak van 

dat de ledenwin-actie was begonnen. . . en natuurlijk óók om hen succes toe 
te wensen. 

-r- ---'-'--------o.----v------ 
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ACHTSTE IHECogaa.'V•2S 

Hui mister Iver 
anti-áumaniAisclile 

stnmingen 

Boekbesionir(fiL,we 

Onderzoek en welzijnswerk 

De Stichting ABAL, Rouwkooplaan 7, 2251 AP Voorschoten, tel. 
01717-7948 tracht via een nieuw opgezet postorderbedrijf de klandizie te 
verhogen. Aan de vele derde-wereldlandenprodukten zijn nu truien uit 
Peru toegevoegd, die met de hand van alpacawol zijn gebreid. Een catalo-
gus van ABAL-artikelen aanvragen bij Abal, verzoek richten tot de heer R. 
W. van den Bosch, 

De openingsrede van Mihailo Markovié 
is opgenomen in het septembernummer 
van REKENSCHAP, uitgave van Hu-
manistische Stichting voor Weten-
schap en Kultuur SOCRATES, Oud-
kerkhof 11 Postbus 114, 3500 AC 
Utrecht. 
Abonnementsprijs f 32,50 per jaar, los-
se nummers f 9,—. 

dringen en de voorraad vernietigende 
wapens uit te schakelen door middel 
van wederzijdse en controleerbare 
stappen. 
Ten slotte wordt erop gewezen „dat met 
het geld dat hierdoor wordt uitge-
spaard een enorme hulp zou kunnen 
worden verleend aan de armoede- en 
hongergebieden in de derde wereld." 

Werkloosheid 
In een resolutie wordt ook de onge-
rustheid over de steeds toenemende 
werkloosheid uitgesproken. Vooral 
desastreus voor de derde wereldlan-
den. 
„Veel mensen leven daar op het absolu-
te minimum, zonder enig vooruitzicht 
om in eigen onderhoud en in dat van de 
familie door werken te kunnen voor-
zien. Velen zijn gedoemd om van hon-
ger te sterven. 
Wel vestigden zich in deze landen in-
dustrieën om van de daar geldende la-
ge lonen te kunnen profiteren, maar 
slechts een klein deel van de bevolking 

_ vindt hier werk. En intussen schaffen 
de regeringen van deze landen uit pres-
tige-overwegingen wel wapens aan. 
En in de westerse industriële wereld 
nemen machines steeds vaker de plaats 
van mensen in. Het terugdringen van 
menselijke arbeid' gebeurt op een ijs-
koude manier en dwingt steeds meer 
mensen tot een arbeidsloos bestaan. 
In de resolutie wordt er op gewezen dat 
het vervangen van menselijke arbeid 
door machines in strijd is met de rech-
ten van de mens die door de Verenigde 
Naties zijn opgesteld. Een tekort aan 
leer- en werkmogelijkheden voor jonge-
ren (schoolverlaters) houdt een ernstige 
bedreiging voor de toekomst in. 
Gedwongen niets-doen werkt niet al-
leen afstompend en heeft niet alleen 
nadelige gevolgen voor de gezondheid, 
maar werkloosheid is een vernedering. 
Het veroorzaakt woede, luiheid en op-
standigheid. Het is een voedingsbodem 
voor criminaliteit en drugsverslaving. 
Daarom vraagt het 8ste Wereld Con-
gres van de IHEU de massa-werkloos-
heid te bestrijden met alle mogelijke 
humanistische middelen en de princi-
pes van' ethisch humanisme meer in 
acht te nemen dan tot nu toe gebeurde 
met betrekking tot het arbeidsproces 
in het algemeen, als bij het automatise-
rings-proces. 

In de aangenomen resoluties is verder 
o.m. sprake van: 
- de noodzaak vin geboortebeperking 
als middel om de honger te helpen be-
strijden, en van 
- verzet tegen het geweld in Libanon 
en van het recht op een zelfstandige 
staat van zowel het Israëlische als het 
Palestijnse volk. 

In Hannover congresseerde 
van 1 tot 5 augustus j.l. -de 
IHEU (International Huma-
nist and Ethical Union) over 
anti-humanistische tenden-
sen. Deze humanistische en 
ethische internationale unie, 
waarbij ook Humanitas is 
aangesloten, vertegenwoor-
digt ongeveer twee miljoen 
bij humanistische organisa-
ties aangesloten leden. Een- 
maal in de vier jaar komt de 
IHEU bijeen en dit jaar trad 
de Freireligióse Gemeinde 
Hannover als gastheer op. 
Over 4 jaar zal men elkaar 
weer in Oslo ontmoeten. 
Boet Israël, lid van het hoofd- 
bestuur van Humanitas, 
woonde het congres in Han- 
nover bij en aan zijn notities 
ontlenen wij het volgende. 

Er 
was een groot aantal inleiders, 

waaronder Mihailo Markovic, Joego-
slavisch filosoof en mede-voorzitter 
van de IHEU. In zijn openingsrede 
wees hij op het gevaar „dat humanisti-
sche krachten, zoals vrije, ongebonden 
creativiteit, groei van kennis, emanci-
patie uit onderdrukking en de behoefte 
aan integratie en solidariteit, worden 
onderdrukt". 
Dr. Madzy Rood-de Boer sprak over 
„gedesillusioneerde jeugd", waarbij 
het begrip generatiekloof centraal 
stond. De jonge Zwitser Sebastian 
Reinfeldt vulde haar betoog emotio-
neel aan met: „Ik vind in deze wereld 
geen voedsel voor mijzelf, slechts stom 
werk en huizenpakhuizen. Heb ik nog 
wel een toekomst? Alles ligt vast. 
Kortom: is er nog wel een leven voor de 
dood? 
De Italiaanse afgevaardigde Prof. E. 
Riverso bracht in zijn inleiding de rol 
van de massa-media ter sprake. Deze 
houden de ontwikkeling van de mens 
tegen; de niet-ontwikkelde is beter te 
manipuleren. Door sommigen wordt 
dit dan ook opzettelijk nagestreefd. 

Prof. Paul Kurtz (V.S.) wees op de 
enorme groei van de techniek, ge-
zondheidszorg, onderwijs en commu-
nicatie in de 20ste eeuw. Maar deson- 
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danks wordt de mensheid belaagd 
door armoede, ecologische oneven-
wichtigheid, honger, werkloosheid en 
een kernwapenoorlog. En hoewel de 
kennis van de mensheid en het in de 
hand houden van de natuur groeit als 
nooit tevoren, ontstaat er tegelijker-
tijd een brede ,,onderwereld" van bij-
geloof, religieus dogmatisme en irra-
tionele stromingen. Oók in de rijke 
landen, óók bij hoog-ontwikkelde be-
volkingsgroepen. Hoe is dit te verkla-
ren, vroeg hij zich af. En als ant-
woord: Moet het humanisme soms 
zijn fundamentele principes over de 
aard,van mens en universum herzien? 
Prof. Ies Spetter (V.S.) zei dat geweld 
een onderdeel is van het sociaal 

'
,ge-

drag. Vrede is een tussenpoos". Daar-
om vroeg hij aandacht „voor humanis-
tische uitgangspunten, die wellicht 
door hun humaniserend effect, de 
'aangeboren' agressie zouden kunnen 
opheffen." 
Al deze informatie werd in discussie-
groepen besproken. Over de resultaten 
hiervan zullen later rapporten ver-
schijnen, maar Wèl konden in Han-
nover reeds tien resoluties worden 
aangenomen, waarvan één was gewijd 
aan 'oorlog en vrede' en één aan de 
werkloosheid. 

Tien resoluties 
De resolutie  over de escalerende kern-
bewapening werd als brief verzonden 
aan de regeringen van de USSR en de 
VS, ter attentie van resp. mr. Leonid 
Brezjnev en Pres. Ronald Reagan. 
In deze brief wordt gezegd dat de beide 
grpotmaehten  proberen de wereld uit te 
leggen dat ze bezig zijn achterstand in 
te ha/en, wat de bewapening aangaat, 
terwijl beide Partijen sinds lang over 
middelen beschikken waarmee de hele 
m
den

ensvh
eern

i
dtemti

é
g
é
d
r
. 
 dan één keer kan wor-

Alleen afschaffing Van alle atoomwa-
pens in heel Europa van de Atlantische 
Oceaan tot aan ae Oeral kan de eerste 
stap zijn om de vrede veilig te stellen. 
Tezelfder tijd moeten alle voorberei-
dingen van een bacteriologische en 
chemische oorlogvoering worden ge-
stopt en de bestaande voorraden wor-
den vernietigd. 
Wij doen- aldus de brief- een beroep op 
u om serieus en oprecht te onderhande-
len over het terugdringen van de wa-
penvoorraad, die het voortbestaan  van 
de mensheid bedreigt. 
Probeer de oorlogskansen terug te 

HERMAN VAN LIESHOUT (red) 
f 27,90. Uitg. H. Nelissen B.V., Baarn 
Dit boek is vooral bestemd voor stu-
denten in het hoger sociaal pedago-
gisch onderwijs. Praktijkwerkers op 
het gebied van hulpverlening, educatie 
en opbouwwerk kunnen het gebruiken 
als een globale oriëntatie op de moge-
lijke betekenis van onderzoek van hun 
werk. 
Voor een deel bevat het boek artikelen 
die eerder in de vakpers werden ge-
publiceerd. In het boek is een goede 
litteratuurverwijzing 	opgenomen 
waarin de lezer kort wordt geïnfor-
meerd over boeken, brochures en arti-
kelen op het terrein van onderzoek van 
welzijnswerk. 	A. van Oosten 

Sociobiologie beu diskussie 

Sociobiologie is een evolutionaire be-
nadering van sociaal gedrag. Het gaat 
er deze wetenschap vooral om het be-
staan van het gedrag en zijn doelma-
tigheid te begrijpen tegen de achter-
grond van de natuurlijke selektie. Niet 
alleen door bepaalde lichaamsken-
merken, maar ook door bepaald gedrag 
weten sommige dieren zich beter aan 
te passen aan hun natuurlijk milieu 
dan andere. Hun levenskansen zijn 
groter en daarmee hun kansen zich 
voort te planten. Zo hebben zich in de 
loop van de evolutie die dieren en dier-
soorten uitgeselekteerd, die zich het 
best wisten aan te passen aan hun om-
geving. Dat geldt ook voor de mens. 
Sociobiologie heeft betrekking op het 
hele dierenrijk en daar hoort ook de 
mens toe. Doordat de sociobiologie 

Het project Internationale Humanisti-
sche Ombudsman, ingesteld door de 
IHEU (Internationale Humanistische 
Ethische Unie) zoekt juristen die op 
vrijwillige basis bereid zijn met juridi-
sche adviezen de werkzaamheden van 
deze nieuwe organisatie te ondersteu-
nen. De „Internationale Humanisti-
sche Ombudsman" houdt zich bezig 
met de verdediging van de rechten van 
de mens, waar ook ter wereld, in het 
bijzonder wanneer humanisten en 
geestverwanten het slachtoffer drei-
gen te worden. De „Internationale 
Humanistische Ombudsman" strijdt 
voor de scheiding van kerk en staat en 
steunt hen, die vanwege hun ethische 
principes of het •in praktijk brengen 
daarvan gediscrimineerd worden. 
Het instituut „Internationale Huma-
nistische Ombudsman" bestaat uit een 
ombudsman, wiens benoeming spoe-
dig is te verwachten, een ombudsteam  

poneert, dat ook bepaalde vormen van 
menselijk gedrag pas goed begrepen 
kunnen worden, wanneer men die be-
kijkt vanuit hun evolutionaire doelma-
tigheid, hebben de aanhangers van de- 

en een internationaal netwerk van con-
, ,tactpersonen - allen vrijwilligers -

geassisteerd door een bureaumede-
werker. 
Tot de middelen waarmee de „Interna-
tionale Humanistische Ombudsman" 
zijn invloed kan doen gelden behoren 
pressie op autoriteiten al dan niet ge-
steund door publiciteit en juridische 
procedures. Van de juristen wordt 
verwacht dat zij op verzoek van om-
budsman en/of ombudsteam voor spe-
cifieke gevallen adviseren met betrek-
king tot de meest verantwoorde han-
delswijze. 
Belangstellenden kunnen zich tot het 
bureau van de IHEU wenden, dat 
graag verdere informatie verstrekt 
over het projekt: 

Internationale Humanistische Ethi-
sche Unie, Oudkerkhof 11 - 3512 HG 
Utrecht tel. 030-312 155 

ze wetenschap een paar stevige knup-
pels gegooid in het hoenderhok van 
psychologen, sociologen, ethici, theo-
logen enzovoorts. De mens is toch vol-
slagen anders dan het dier? De mens 
heeft toch een vrije wil, is begiftigd met 
verstand, bekend met het verschil tus-
sen goed en kwaad, zoniet het even-
beeld van God zelf? Je kunt dan toch 
niet aannemen, dat mensen, net zoals 
dieren, min of meer vóórgeprograrn-
meerd wezens zijn? En als je dat soort 
ideeën zou aanhangen, werkje dan niet 
allerlei racistische en fascistische 
stromingen in de kaart? Vooral in de 
USA ~den dat soort diskussies in 
alle hevigheid, sinds EdWard 0. Wilson 
(de „vader" van de sociobiologie) in 
1975 zijn „Sociobiology: the new syn-
thesis" publiceerde. 
In Nederland verscheen eind vorig jaar 
„Sociobiologie ter discussie; evolutio-
naire wortels van menselijk gedrag?" 
(Bohn, Scheltema & Holkema. 

Utrecht/Antwerpen, 1981; f 52,50). In 
dit boek wordt de hele problematiek 
van alle denkbare kanten belicht en 
tussendoor wordt diskussie gevoerd in 
de vorm van reakties en replieken op 
de verschillende bijdragen. Het betreft 
zowel uitgesproken voor- als tegen-
standers. 

YB 
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1983 

EEN WEDSTRIJDJE 

star De ledenwin-actie duurt nog een half jaar. 

Gedurende die tijd zouden we de leden
-

werf-actie graag onder een goede slagzin 
willen voeren. Op het Centraal Bureau 
zijn al een paar slagzinnen op tafel geko-
men. • . maar niet één slagzin kon aller 
instemming verwerven. Daarom dachten 

en wedstrijdje van. On- 

ledenwip-acti 
Stuur deze dan binnen een maand aan 
Humanitas Centraal Bureau, J. W. B rou 
wersstr.16, 1071 LJ Amsterdam en u dingt 
mee naar een boeken- of platenbon. 
teDe drie „besten" worden beloond: 
eerste prijs boeken- of platenbon ter 

latenbon ter 
tweede prijs boeken- of p 
waarde van ƒ 75,— 

latenbond ter 
derde prijs boeken- of p 
waarde van f 50,— 

waarde van f , 
we: we maken 
ze vraag aan de leden lui VOOR DE LE- 

WEET 
U EEN SLAGZIN 

DENWIN-ACTIE?  

als lid van Humanitas, nederlandse vereniging voor maatschappelijke dienst- Aanmelding  

verlening en samenlevingsopbouw. 

U kunt die 
als volgt verzilveren. 

NIETS VOOR NIETS 
Alleen de zon gaat voor niks O. Van-
daar dat een nieuw lid aanbrengen u wel 
iets oplevert. Trouwens dat nieuwe lid 
krijgt als welkomstgeschenk een linnen 

Hurnani„tas-.  

Voor ieder nieuw lid krijgtunt 
u een waardebon van 1 p 

ontwikkeling)\1,  

* De Abal (afzetbevordering van artikelen uit landen in 

artikelen 
kunt u 

alleen betrekken via de Abal winkels in Utrecht en ‘, 

Den Haag of via de Abal 

postordergids die ieder humanitaslid begin 

• 

in de brievenbus krijgt 
oktober 

Ondergetekende,  

mevr./de heer* 	

..................................................... geboortedatum: .................... 

... 	
.......................... 

Postcode: ...................... . 	
....... 

artikelen* naar keuze ter waarde van f 17,50 
...... 

De landelijke ledenwin-actie die 
op 12 oktober i. l. in Amsterdam 
feestelijk van start ging en tot en 
met mei '83 loopt, is een nood-
zakelijke actie om de voortzet-
ting van het werk van Humanitas 
te waarborgen. 
De inkrimping van overheids- en 
andere subsidies is een aanslag 
op ons werk. En dat gebeurt dan 
juist in een tijd van economische 
teruggang; een tijd waarin 
steeds meer mensen niet opti-
maal hun deel krijgen van wel-
vaart en.. . van welzijn. Daarom 
zou juist in een tijd van econo-
mische recessie de welzijnszorg 
moeten worden uitgebreid, want 
welzijnszorg is geen luxe-, maar 
een armoede-artikel. 

1 WAARDEBON 

Wilt u bij gelegenheid iets doen voor de vereniging, bijv. als bestuurder of als Levensbeschouwing: 
	

................................................... 

Humanitas heeft steeds een steentje bij-
gedragen aan „het welzijn van de mens" 
en Humanitas wil dit meer dan ooit tevo-
ren blijven doen. 
Dat doet Humanitas o.m. door te streven 
naar een humane samenleving, waarin de 
mens centraal staat; 66k als het gaat om 
tot een oplossing te komen van proble-
men en vraagstukken. Vanuit deze visie 
verricht Humanitas haar taak in het maat-
schappelijk werk, de gezins- en bejaar-
denverzorging èn de kinderbescherming. 
Als we zeggen „dat Humanitas haar taak 
verricht", bedoelen we ook dat naast 
professionals duizenden vrjjwilligers 
vanuit deze visie overal in het land actief 
zijn: in bestuursfuncties en in „de hulp 

van mens tot mens". 
Om dit werk overal in het land te kunnen 
blijven continueren heeft Humanitas 
méér leden nodig. Hun contributie is een 
welkome financiële bijdrage, maar niet 
minder welkom is de bereidheid om actief 
deel te nemen aan ons werk. Want. . . met 
méér leden kunnen wij nog iets meer voor 

anderen zijn! 

Haasje... Eén van de vele 

kristallen die rfiguurtjes  

van Hadeland. 

adres: 	
................................................ 

woonplaats: 	
.......................................................... 

meldt zich aan als jeugdlid*/lid/id voor het leven tegen een contributie van 

.................. 	

Raadpleeg contributieregeling op pagina 2 

Zijn/haar giro-/of bankrekeningnr. is .............................................. 

	
..... 

vrijwilliger? Ja/nee/hangt er van af* 
f 42,50 

4 WAARDEBONNEN 

Hadeland Noors kristallen beestje. Keuze uit: muskus os, 

65— 

3 WAARDEBONNEN 

Verzilverde vulpen of Abal-artikelen* t.w.v. ƒ 

1 

Humanitasbrochure naar keuze (zie pagina 16) of Abal 

2 WAARDEBONNEN Keuze uit verzilverde balpen, vulpotlood, viltschrijver, 
tweekleurenbalpen, briefopener of Abal-artikelen" t.w.v. 

ijsvogeltje, haas, zeehond, uil of Abal-artikelen t.w.v. 

f 87,50 

Mijn opleiding is: 	
................................. 

Mijn functie (beroep/vroeger beroep) is: ............................................................. 

Handtekening:  

..... 

......... 

.................... ..... ... 

.............. ... .................... ........ 
....................... .. 

Adres: ........ 

Mijn interesse gaat vooral uit naar: 
	

............................................................ 

* Doorhalen wat niet van toepassing is 

Opgegeven door: 

Naam: .......... 

Postcode: 	
............................... Woonplaats: 

	
......................................................... 

Wenst wel/niet een waardebon te ontvangen. 

Deze bon 

in envelop zonder postzegel opsturen naar: Humanitas 

Centraal 

er 4927, 1000 TL Amsterdam 
Bureau, Antwoordnurom 
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zijn! Maar op zijn minst nadenken 
kunnen alle 

of Hu- 

manitas-leden wel even 
	

ie- 

d 	
e omgeving voor het lidmaat

- 

man 	in aanmerking komt. Bijvoorbeeld 
schap in  
al gedacht aan: 

ooms 	
vader 

tante's 	
moeder 

neven 	buren 

nichten 	vrienden 

broers 	
kennissen? ? ? 

zusters 	 beslagen te 1- 
Natuurlijk wilt u goed 

	
n 

komen. Dat kan toch? Vraag in dit gi3Y
.  

propaganda-materiaal aan bij het Co 
traal Bureau van Humanitas, J. E. Bro 
wersstraat 16 1071 LJ Amsterdam, tel. 0

)  

— 73 94 44. 

OVERAL IN HET LAND 
De start van de ledenwin-actie vond wel-
iswaar in de hoofdstad plaats... máár de-
ze actie kan pas resultaten afwerpen, als 
het een landelijke actie is geworden. 
Daarom n er drie regionale bijeenkom-
sten gepland (Groningen 14/10, Amers-

19/10 en Rotterdam 25/10) om de 
actie in de diverse regio's op gang te 

heret. slagen hiervan is heergoed
oed dat 

breng 

iedere afdeling een contactp 
	be- 

noemt orn de ledenwerving te co6rdine
-

re
n èn die vanuit het Centraal Bureau op 

de nodige ondersteuning kan rekenen. 

Maar het 
zijn alweer de leden „die 't em 

(moeten) doen..." 
We kenen er niet p dat ieder lid een 

ni 
re  

nieuw lid aanbrengt; 
al zou dat wel mooi 

 

Ieder nieuw lid ontvangt de 
hUmani„tas" 
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PROBLEMEN VAN DE TWEEDE GENERATIE 

„Iemand in (k zaa die 
Nederlands spreekt?”  
„Het was zomer en het regende toen ik voor het eerst in 
Amsterdam aankwam. Ik wist niet dat het hier 's zomers ook 
regende; ik wist niets van Nederland, niets van het klimaat 
en die eerste dag had ik al heimwee." 
Zouggar Raji was 18 jaar toen hij in 1966 naar Nederland 
kwam . . . en diezelfde dag al heimwee had naar zijn geboor-
teland Marokko. Zijn ouders zijn Berbers en komen uit het 
zuiden van Marokko, maar hij werd in Casablanca geboren 
en dus was „het stadsleven niets nieuws voor hem". Hij 
voelde zich wel volkomen geïsoleerd omdat hij geen woord 
Nederlands sprak. 
Maar . . . ondanks heimwee bleef hij hier, want: „In 1965 had 
ik een paar rotdingen meegemaakt in Marokko. Bij studen-
tenrellen verloor ik een paar vrienden. Mijn ouders stuurden 
mij met vakantie naar Europa en het was de bedoeling dat ik 
na mijn terugkomst een opleiding voor technisch tekenaar 
zou gaan volgen. Ik was naar Amsterdam gekomen om een 
familielid op te zoeken, maar toen ik hier eenmaal was kon ik 
werk krijgen. Ik dacht: wat is er tegen om eerst een poosje te 
werken . .. Maar toen ik eenmaal kennis had gemaakt met 
een heel ander soort vrijheid, wilde ik niet meer weg." 

- Je nam de regen in de zomer er maar 
bij? 
Zouggar: „Daar staat veel tegenover 
(lachend) al moet ik eerlijk bekennen 
dat het vooruitzicht dat er straks weer 
sneeuw in de straten ligt mij niet ge-
lukkig maakt." 
Sinds 1 januari van dit jaar is Zouggar 
als maatschappelijk werker in dienst 
van Humanitas; of liever gezegd voor 
de helft van zijn tijd medewerker en 
adviseur van Humanitas en daarnaast 
adviseur van Amsterdamse zusterin-
stellingen, van de kinderrechter en van 
de Raad voor de Kinderbescherming. 
De andere helft van zijn tijd kan hij 
besteden aan „eigen zaken", bijvoor-
beeld als tolk optreden. Hij woont nu in 
Zaanstad, is getrouwd en vader van 
drie kinderen in de leeftijd van 13,12 en 
2 jaar. Op de vraag of hij met een Ma-
rokkaanse is getrouwd: 
„Jááá, maar wel met een moderne 
vrouw. Ze heeft als bejaardenverzorg-
ster bij Humanitas gewerkt en volgt nu 
ook een opleiding voor maatschappe-
lijk werker." 

Die eerste regendag in Amsterdam 
ligt nu zo'n zestien jaar achter hem en 
die eerste jaren in Nederland waren 
toen-net als voor iedere gastarbeider  
- de moeilijkste. 

Zouggar: „Ik begon als ongeschoold 
arbeider en woonde in een pension 
voor Marokkaanse gastarbeiders. Met 
veertien man op één kamer. Dat kon ik 
niet volhouden. Ik kon echter al gauw 
werk krijgen in Zaandam en ik heb 
toen gevraagd of ze woonruimte voor 
mij wilden zoeken. Ik heb veel geluk 
gehad. Ik kwam in een Nederlands ge- 
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Tot 1970 was Zouggar Raji als onder-
houdsmonteur in Zaandam werkzaam. 
Een bevoorrechte positie; want: 
„Ik zag wel dat Marokkanen en Turken 
op die fabriek de rot klussen moesten 
opknappen. Al gauw merkte ik ook dat 
ze erg afhankelijk van mij waren. Van 
de twintig man konden er maar twee 
lezen en schrijven. Ik las dus hun brie-
ven voor, ik schreef brieven en ik 
speelde voor tolk bij personele zaken 
en bij de dokter". 
Maar ineens kwam Zouggar op een 
heel ander spoor terecht. Tijdens een 
feest voor Marokkanen en Turken dat 
door welzijnswerkers was georgani-
seerd, riep een van de organisatoren 
ineens: „Is er iemand in de zaal die Ne- 
derlands spreekt?" 
Zouggar: „Ik meldde me natuurlijk 
gelijk aan . . . en zo is het begonnen. 
Drie dagen later stond iemand van de 
Stichting buitenlandse werknemers in 
Zaanstad voor mijn deur om te vragen 
of ik af en toe als tolk zou willen optre- 
den. Dat wilde ik best . . . en een half 
jaar later trad ik in dienst van de stich-
ting. Ik heb daar allerlei hulpverle- 
ningswerk gedaan. Daarna ben ik bij 
het provinciale werk in Noord-Holland 
terechtgekomen en ik ben hard aan het 
studeren gegaan. Ik begon met de 
middelbare beroepsopleiding sociale 
dienstverlening, daarna heb ik de ho-
gere beroepsopleiding maatschappe-
lijk werk gevolgd en ik ben nog steeds 
met de voortzetting van mijn studie 
bezig." 
- Ligt de problematiek van de buiten- 
landse werknemers nu anders dan tien 
jaar geleden? 
Zouggar: „Er is een duidelijk verschil: 
toen waren het vooral de woonsituaties 
in de pensions en veel mensen hadden 
door heimwee en eenzaamheid allerlei 
psycho-soniatische klachten, waarmee 
de dokters geen raad wisten. Maar de 
meesten hadden wel werk: ze werkten 
zelfs vaak overdag èn 's avonds orn 
maar zoveel mogelijk geld naar huis te 
kunnen sturen." 
- En nu? 
Zouggar: „Nu kampen ze nog wel  

steeds met slechte huisvesting. Maar 
inmiddels zijn veel vrouwen en kinde-
ren naar Nederland gekomen en het 
gaat niet alleen om de problemen van 
de man maar om die van het hele gezin. 
Daar is de toenemende werkloosheid 
onder buitenlandse werknemers bij 
gekomen. Toen de eerste arbeiders 
hier kwamen waren ze rond de 30 jaar; 
die zijn nu rond de 50. Veel bedrijfjes, 
waar ze werkten zijn over de kop ge-
gaan en de categorie van vijftigers 
kampt met werkloosheid en met het 
feit dat ze geen enkel vooruitzicht op 
werk hebben. Dè grote problemén tref 
je aan in de gezinnen van wao-ers en 
werklozen. Toen hun vrouwen nog in 
Marokko waren, zorgden ze alleen voor 
de kinderen, namen zelf allerlei beslis-
singen. De mannen kwamen een- of 
tweemaal per jaar naar huis en die 
hadden het dan druk met familiebe-
zoek en bezoek ontvangen. Ze hadden 
geen tijd om zich met de gang van za-
ken thuis te bemoeien. 
Nu het gezin hier is, ligt de verant-
woording ineens weer in handen van 
de man en het hele gezin is van hem 
afhankelijk. De vrouw wordt terug-
gedrongen, verliest haar zelfstandig-
heid. Ze zit in huis opgesloten, ze ver-
staat geen Nederlands, ze lijdt onder 
het klimaat; er zijn geen familieleden 
in de buurt waarmee ze over haar 
problemen kan praten. Haar man 
kijkt haar de hele dag op de vingers, 
maakt op- en aanmerkingen op wat ze 
doet en dat alles brengt enorme spa-
ningen in huis teweeg. 
Kinderen profiteren ervan; meestal 
'kiezen ze de kant van hun moeder en ze 
willen vader niet meer gehoorzamen. 
Vader is strenger dan ze gedacht had-
den en ze merken ook dat de positie 
van hun vader in Nederland minder 
hoog is dan ze zich hadden voorge-
steld. Binnenshuis verliest de man aan 
„macht," terwijl hij naar buiten toe als 
hoofd van het gezin moet optreden. 
Dat alles verhoogt de spanning na-
tuurlijk." 
- De problemen met de echtgenote zijn 
nog wel binnenshuis te houden, maar 
met de kinderen ligt dat natuurlijk an-
ders? 
Zouggar: „Ja, ook al omdat de proble-
men waarmee de kinderen te maken 
krijgen, niet begrepen worden door de 
ouders. Als de kinderen hier komen 
moeten ze naar school. Maar neem nu 
jongens die hier op hun 12de, 13de jaar 
komen. Sommigen zijn nooit op school 
geweest en de taal spreken ze niet. Vol-
gens Nederlandse maatstaven horen ze 
op vervolgonderwijs thuis,• maar ze 
kunnen dat natuurlijk helemaal niet 
volgen. Het gevolg is dat ze gaan spij-
belen en maar wat rondzwerven. Zo 
kunnen ze gemakkelijk met de ver-
keerde vrienden in aanraking komen. 
Ze sluiten zich bijvoorbeeld aan bij 
groepen die gezamenlijk diefstallen 
plegen en zo komen velen in aanraking 
met de politie. 
Voor meisjes is het helemaal een 
probleem; ze hebben hier geen vrien-
dinnetjes en hebben veel minder vrij-
heid dan de jongens. Na schooltijd 
staan ze thuis meestal in de keuken. 
Hoogstens mogen ze samen met moe-
der boodschappen doen . . . Het komt  

niet zelden voor dat ze zich voor hun 
moeder schamen omdat die nog in „de 
malle kleren loopt." 
Omdat de ouders niets van het onder-
wijs in Nederland afweten, kan zo'n 
meisje met niemand over haar school-
problemen praten en heel vaak voelt ze 
zich thuis erg eenzaam. Ook zijn er ru-
zie's omdat de kinderen niet naar be-
paalde TV programma's mogen kijken, 
waarover klassegenootjes praten. Bui-
tenshuis willen die meisjes zich echter 
identificeren met haar klasgenootjes 
en dus maakt ze zich stiekem op, net als 
de nederlandse meisjes. Voor ze naar 
huis gaat veegt ze alle make-up af, want 
bij ons is het abnormaal dat een meisje 
van 14 jaar zich opmaakt.'Dat doen al-
leen maar prostituees. 

. .. Nergens thuis ... 

De tragiek van die tweede generatie is 
dat ze er hier niet helemaal bijhoren en 
dat ze thuis niet meer thuis zijn. 
Als de kinderen hier jong zijn geko-
men, spreken ze de eigen taal vaak 
slecht èn de ouders belemmeren hen in 
hun opstelling naar Nederland. Die 
zeggen: je moet turks of marokkaans 
spreken, je moet de islam in ere hou-
den, straks ga je weer terug. Maar kin-
deren kennen hun eigen taal en land 
nauwelijks." 

- Geloven de ouderen in die terugkeer? 
Zouggar: „Ja, maar dat teruggaan is 
een droom, zoals dat een droom is van 
jullie Molukkers. En het is wel zeker 
dat de kinderen hier zullen blijven. 
Hun probleem is echter dat ze hier niet 
huishoren, maar ook niet meer in het 
eigen land. Dat eerste komt vooral door 
gebrek aan emancipatie en integratie." 
- Ik denk dat het gebrek aan emanci-
patie en integratie alleen maar kan 
verbeteren als de ouders wat meer zou-
den weten van onze samenleving, onze 
opvattingen en onze cultuur.  Ze zouden  

toch op zijn minst moeten weten dat 
meisjes en vrouwen die lipstick gebrui-
ken gèèn hoeren zijn. Is er nooit iets 
gedaan aan voorlichting over de ne-
derlandse samenleving naar de gezin-
nen toe? 

Zouggar: „In het begin werd er niets 
gedaan omdat men dacht dat de gast-
arbeiders hier tijdelijk waren. De 
laatste zeven jaar is er iets aan het 
veranderen. Er is een campagne kop 
gang gekomen om nederlands te leren 
en hier en daar wordt via wijk- en 
buurtwerk voorlichting gegeven over 
gezondheidszorg, onderwijs, abortus. 
Maar dat gebeurt allemaal nog veel te 
weinig." 

- Vind jij ook dat er meer zou moeten' 
gebeuren? 
Zouggar: „Oh ja veel meer! Je kunt 
zeggen dat de informatie naar de ge-
zinnen toe ontbreekt en het zou toch zo 
eenvoudig zijn ... Iedere buitenlandse 
werknemer heeft wel een radio en TV 
in huis staan. Zo zou je gemakkelijk 
informatie over Nederland kunnen ge-
ven. 
Deze Mensen leven vaak van een mi-
nimum inkomen en wonen in de goed-
koopste woningen. Die vind je niet in 
de beste buurten. Zo komen ze voor-
namelijk iu aanraking met Nederlan-
ders uit achtergebleven milieus. Ze 
zijn vaak bang voor die manier van le-
ven. Vooral bang vanwege hun doch-
ters. Een Marokkaan zal zijn kinderen 
bijvoorbeeld ook niet gauw meenemen 
naar het strand. Voor hem is het onbe-
grijpelijk dat vrouwen in badpak rond-
stappen; bij de Marokkanen ziet alleen 
de echtgenoot de vrouw bloot . .. Zul-
ke dingen maakt hem angstig. Vergeet 
niet dat zeker 80 procent van de bui-
tenlandse werknemers afkomstig is 
van het platteland ...." 
- Dat kan waar zijn, maar ook in hun 
eigen land is er wel een en ander ver-
anderd. 's Zomers \gaan honderddui-
zenden of misschien wel meer Euro-
peanen naar Marokko, Tunesië, Tur-
kije om daar bloot aan de stranden te 
gaan liggen. Ik blijf erbij dat er in dit 
opzicht veel meer voorlichting naar die 
gezinnen toe moet komen, pas dan zul-
len we elkaar leren begrijpen. 
Zouggar „Daar ben ik het helemaal 
mee eens. Temeer omdat het aantal 
kinderen wat tot die zogenaamde 
tweede generatie hoort, alleen maar 
groter zal worden. Op het ogenblik gaat 
het om ca. 36.000 jongeren tussen 0 en 
19 jaar. Door gezinshereniging en het 
hoge geboortecijfer zal dat aantal in 
1990 rond de 95.000 liggen. De proble-
matiek die voor ons opdoemt, zal gi-
gantisch zijn en het aantal probleem-
gevallen enorm toenemen." 
- _In jouw werk heb je alleen te maken 
met kinderen die in de problemen zijn 
terecht gekomen? 
Zouggar: ,Ja, het kontakt loopt altijd 
via de kinderrechter,, 	de kinderpolitie 
of de Raad voor de Kinderbescher-
ming. Het gaat om jongens die met de 
politie in aanraking zijn gekomen of 
om meisjes die weggelopen zijn. In het 
laatste geval is het allemaal nóg erger. 
Als een meisje niet meer thuis komt 
slapen, ervaren de ouders dat als 
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zin terecht, waar ik als een soort pleeg-
kind werd behandeld. Ik werd ook ge-
lijk lid van een voetbalclub en zo werd 
ik wel gedwongen om Nederlands te 
spreken. In het begin met handen en 
voeten maar na vier maanden begon 
het al aardig te lukken. Behalve Ara-
bisch spreek ik Frans en ik nam les van 
iemand die Frans sprak. Later ben ik 
nog Nederlandse taalles gaan volgen 
bij de Volksuniversiteit. Ik heb altijd 
geprobeerd om met Nederlanders op te 
trekken. Ik wilde jullie goed leren ken-
nen." 



80% van de buitenlandse arbeiders: plattelandsbevolking 

Incasso giro- 
machtiging 

Leden die ons een machtiging 
gaven om de contributie van 
hun rekening af te schrijven, 
kunnen we mededelen dat dit in 
de eerste week van januari 1983 
zal geschieden. De jaarcontribu-
tie voor 1983 en '84 bedraagt 
voor: een gewoon lid minimaal 
f 24,50, 
echtparen of samenwonendeh 
minimaal f 28,50, 
jeugdleden (18 - 23 jaar) mini-
maal f 9,50. 

OVER CONGRES EN PAARDEMIDDEL 

Waarom ouderen op hun tellen 
moeten blijven passen 
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„slecht zijn." Hun dochter brengt 
schande over de familie, waardoor haar 
huwelijkskansen verkleind worden. 
Vaak worden ze uit het gezin verstoten 
terwijl ze niets anders deden dan net 
zoveel vrijheid eisen als hun broers. 
Maar die kunnen altijd weer thuisko-
men ... ongeacht wat ze hebben ge-
daan." 

- Kontakt met de ouders lijkt mij toch 
onmisbaar; lukt het ook om in die ge-zinnen binnen te komen? 
Zouggar: „Dat is niet eenvoudig. In het 
thuisland worden problemen binnen 
de familie opgelost; er zal altijd worden 
geprobeerd om problemen binnens-
huis te houden om de eer van de familie 
te waarborgen. Alles wat buiten de fa- 
milie staat wordt al gauw gewan-
trouwd." 
- Er moeten nog heel wat drempe/s  

worden weggenomen eer we aan we-
derzijds begrip toe zijn . . . 
Zouggar: „Ja, er zal héél gauw nog heel 
wat moeten gebeuren. Ik ben het eens 
wat die voorlichting aan de gezinnen 
van buitenlandse werknemers betreft, 
maar ik geloof daarnaast dat Neder-
landers anders moeten gaan denken 
over aanwezigheid van de buitenland- 

De Stuurgroep Experimenten Volks-
huisvesting verzoekt betrokkenen 
voorstellen voor zowel ideeën als con-
crete plannen voor experimenten ter 
kennis van de stuurgroep te brengen. 
De stuurgroep is op 20 april jl. door de 
Staatssecretaris van Volkshuisvesting 
en Ruimtelijke Ordening geïnstal-
leerd. Voor 1982 heeft zij twee aan-
dachtsvelden voor de experimenten 
vastgesteld, namelijk: 
• „Kosten, in relatie tot kwaliteit" 
• „Vergroting van de betrokkenheid 
van bewoners". 
Bij „Kosten, in relatie tot kwaliteit" 
gaat het vooral om experimenten, die 
aantonen dat met behulp van creatieve 
oplossingen een lager kostenniveau 
dan momenteel gebruikelijk haalbaar 
is, zonder aantasting van het kwali-
teitsniveati• 
Bij
an bewoners  

„Vergroting van betrokkenheid 
v gaat het er vooral om, 
dat de mogelijkheden voor de betrok-
kenheidbij en de zeggeschap van (toe-
komstige) bewoners over hun woonsi-
tuatie groter worden. 
De betrokkenheid kan zowel betrek- 
king 
	

P het bouwproces, het 
voorbereidingsproces 

hebben
rbereidi op als op het daar- 

op volgende gebruik en beheer van 
woningen. 

se werknemers. Je hoort nogal eens 
zeggen: als die buitenlanders zouden 
verdwijnen, zou dat werk betekenen 
voor onze werklozen. Maar dat is een 
foute redenering. Buitenlanders doen 
werk op de slechtste plekjes. Daar 
willen Nederlanders niet werken. Men 
moet elkaar leren accepteren. Het ge-
voel dat je buitengesloten wordt, 
maakt niet gelukkig." 
- Vind jij dat Nederlanders vaak dis-
crimineren? 
Zouggar: „Er is verschil tussen discri-
mineren en discrimineren. In het begin 
werd ik wel gediscrimineerd vanwege 
mijn donkere huidskleur. Toen ik ne-
derlands leerde spreken kon ik uitleg-
gen dat Berbers een donkere 
huidskleur hebben en dat bracht in-
eens verandering in de situatie. Nu 
merk ik wel eens dat er sprake is van 
een bepaalde jaloezie over wat ik hier 
heb bereikt .. . Ook een soort discri-
minatie. 
Vaak echter heeft discriminatie te ma-
ken met de taal niet spreken. Als ik in 
het begin twee Nederlanders zag la-
chen, dacht ik: die lachen me uit. Dan 
ga je overeenkomstig gedragen. Nu 
kan ik zeggen: héé, mag ik meelachen? 
Het hangt veel van je eigen opstelling 
af; je moet beginnen met de taal te le-
ren spreken van het land waar je bent 
en waar je wilt blijven. En je moet je 
erin verdiepen hee er wordt gedacht, 
wat de gewoontes zijn. En verder is het 
natuurlijk zo, dat je slechte en goede 
Nederlanders hebt, máár ook goeie en 
slechte Marokkanen. Ik kan niet met 
iedere Nederlander opschieten ... 
maar eh ook niet met iedere Marok- 
kaan." 	 Ank van Zachten 

De steun die via de stuurgroep aan ex-
perimenten wordt verleend, kan ver-
schillend van aard zijn, en wel als volgt: 
• procedureel (o.a. versnelling van 
procesfasen)- inhoudelijk (bv. onthef-
fing van voorschriften en regels) - fi-
nancieel (risicodekking voor de op-
drachtgever, extra begeleiding, bijdra-
gen, e.d.). 

Voorstellen voor experimenten zijn 
welkom bij het: 

Secretariaat van de Stuurgroep Ex-
perimenten Volkshuisvesting, Post-
bus 3001, 2700 KA ZOETERMEER. 

Stelling 
Het belang dat de Verenigde Staten 
van Amerika hechten aan de invoe-
ring van vakbondsvrijheid, arbei-
derszelfbestuur en een vrije pers in 
Polen, doet haast verwachten dat 
de VS hun invloed zullen aanwen-
den om deze zaken in El Salvador 
toegepast te krijgen. 
(H. J. Koster, Groningen) 

Op 26 augustus j.l. vond' in Den 
Bosch een kongres 'Oud in Neder-
land' plaats, waar de aandacht in 
het bijzonder op de stand van zaken 
rond de ouderen-emancipatie, de 
voorzieningen voor ouderen en de 
inkomenspositie van ouderen ge-
richt was. Aanleiding tot de 'Bosche' 
samenkomst (zo'n 900 deelnemers en 
deelneemsters) was overigens een 
eind juli, begin augustus in Wenen 
door de Verenigde Naties georgani-
seerd kongres van de Wereldverga-
dering over ouder worden. 

Het initiatief van het Nederlandse 
kongres werd genomen door een sa-
menwerkingsverband van de Ne-
derlandse Federatie voor Bejaarden-
beleid, het Centraal Orgaan van Sa-
menwerkende Bonden van Ouderen, 
het Nederlands Instituut voor Geron-
tologie en de Nederlandse Vereni-
ging van Gerontologie. 

De bijeenkomst in Den Bosch gold in 
mijn direkte waarneming vooral als 
een manifestatie van toenemende 
mondigheid van ouderen. Het blijkt 
niet langer mogelijk om stilzwijgend 
voorbij te gaan aan de geleidelijk gro-
ter wordende ouderenproblematiek 
in onze samenleving. De ouderen zelf 
verbreken het zwijgen. Zij klagen èn 
klagen áán. Zij eisen aandacht en een 
rechtvaardige behandeling. Zij wen-
sen niet langer afgescheept te worden 
met de inmiddels steeds spaarzamere 
kruimels van de welvaart. De haast 
spreekwoordelijke 	dankbaarheid 
van ouderen lijkt te zijn omgeslagen 
in strijdbaarheid. Wat zich in 1979 al 
aangekondigde onder het motto 'Ou-
deren willen nieuw beleid' (waarvan 
sommigen onmiddellijk 'eisen nieuw 
beleid' maakten) klinkt steeds kraCh-
tiger door: Ouderen hebben recht op 
een aan anderen gelijkwaardige  

plaats onder de zon en hoeven géén 
genoegen te nemen met een onderge-
schikt bankje op het schellinkje. De 
tijd van bankjes, schellinkjes, 
opaatjes en omaatjes is voorgoed 
voorbij. Laat niemand het vergeten, 
want de ouderen zullen het hen laten 
weten". 

In Den Bosch benadrukte mevrouw 
dr. Hilda Verwey-Jonker een en an-
der nog eens in het bijzonder met 
haar verhaal over de noodzaak en de 
daarin gelegen rechtvaardiging van 
de ouderenemancipatie. 

Opgepast! 
Toch zullen ouderen, meer nog dan 
in de afgelopen jaren, op hun hoede 
moeten zijn. Vooral nu de ekonomi-
sche neergang een toenemend ge-
drang om de ruif te zien geeft, is de 
kans dat ouderen opnieuw onder de 
voet gelopen worden niet gering. 
Wie zijn ogen en oren goed de kost 
geeft merkt al spoedig dat er een af-
braak van voorzieningen en inko-
mens in het verschiet ligt die met 
name ouderen het kind van de reke-
ning dreigen te laten worden. 
De in Den Bosch als spreker optre-
dende hulpverleningsdeskundige 
professor H. v. d. Berg zei in een in-
terview, dat de tegenwoordig veel 
gehoorde kritiek op de verzorgings-
staat klaarblijkelijk is ingegeven door 
de centenkant van het geheel. Letter-
lijk liet hij noteren het schaamtevol te 
vinden, dat men eerst stuit op het niet 
meer kunnen betalen van de verzor-
ging van ouderen en dan pas op het 
waarom van die verzorging. Het gaat 
met andere woorden in de praktijk 
vooralsnog niet om het  waarom de 
dingen gebeuren en moeten gebeu-
ren. Waar het vooral om gaat is, wat 
kost het. En op grond daarvan kan 
men tot de meest merkwaardige  om  

niet te zeggen absurde afbraak- 
ideeën komen. 

Leeftijd omhoog 
Een markant voorbeeld hiervan le-
vert een krantenbericht van medio 
september. Er valt in te lezen dat 
CRM-minister H. de Boer overweegt 
om de leeftijd waarop iemand tot een 
bejaardenoord kan worden toegela-
ten (65) te verhogen. De reden? Een 
kostenoverweging lijkt het meest 
voor de hand liggend. Want nu de zo-
genaamde 	zeven-procentsnorm 
(d.w.z. voor ten hoogste 7% van alle 
boven 65-jarigen moeten verzor- 
gingstehuisplaatsen 	beschikbaar 
zijn) die de overheid hanteert on-
bruikbaar blijkt door demografische 
verschuivingen (meer hoogbejaar-
den), is een verhoging van het aantal 
verzorgingstehuisplaatsen dus het 
opschroeven van de zeven-procents-
norm in zicht. Maar dat kost natuur-
lijk meer en dat mag niet. De grote 
truc is dan om toch vast te houden 
aan de zeven-procentsnorm door de 
leeftijd waarop men toegelaten mag 
worden tot een verzorgingstehuis te 
verhogen. 
Stel dat de zeven-procentsnorm ge-
haald wordt als deze gekoppeld is 
aan een leeftijdsgrens van 75 jaar. 
Wat gebeurt er dan met de zorgbe-
hoevende ouderen van beneden de 
75? Die zijn budgettair-neutraal op 
sterk-water gezet mogen we aanne-
men, inklusief hun verzorgings-
problemen. Een draak van een op-
lossing kortom, welke het meest 
weg heeft van een paardemiddel 
waarvan de kracht schuilt in het aan 
z'n lot overlaten van de patiënt. 
De minister zal het 'zeker' net zo be-
doelen, maar wat koop je daar voor. 
Oud in Nederland zal extra op z'n 
tellen moeten passen. 

Michael Kerkhof 

Ideeën gevraagd 



KIMT 
Vak 
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Niet zinvol meer 
Periodiek röntgenologisch borston-
derzoek van groepen werknemers e.d. 
is niet meer zinvol. De mensen moeten 
zo weinig mogelijk worden blootge-
steld aan röntgenstralen en daarom 
kan dit onderzoek beter worden afge-
schaft. Bovendien levert het niet de 
gegevens op die wel verwacht mochten 
worden van dit onderzoek. 

Gesproken „AVO" 
Het tijdschrift van de vereniging AVO-
Nederland (Ver. voor arbeids- en wel-
zijnszorg voor minder validen) is nu 
ook verkrijgbaar als gesproken editie 
en bestemd voor blinden en slecht-
zienden. Abonnementsprijs f 25,— per 
jaar (voor 6 nummers). Opgeven bij 
administratie van ,AVO, postbus 850, 
3800 AW Amersfoort.  

Verdienstelijk? 
De Landelijke Overleggroep Georga-
niseerde Burenhulp, sekretariaat We-
steinde 99, 2512 GV Den Haag, tel. 
070-80.00.11 heeft een brochure uitge-
geven „Vrijwilligershulp, een verdien-
stelijke zaak?" Een boeiend discussie-
stuk voor iedereen die met vrijwilli-
gerswerk heeft te maken. Brochure is 
gratis: alleen portikosten worden in 
rekening gebracht. 

Veiligheid 
Het Veiligheidsinstituut, Postbus 5665 
- 1007 AR Amsterdam, tel. 020-73 64 14 
heeft een brochure uitgegeven „Veilig 
op leeftijd." Een boekje vol uitsteken-
de tips, hóe de veiligheid kan worden 
verhoogd, als je minder goed ziet, 
hoort, beweegt, en veel nuttige raadge-
vingen. Brochure is gratis verkrijgbaar 
bij het Veiligheidsinstituut. 

Energie 
Het Amerikaanse energie-ministerie 
besteedde in 1980/81 acht maal zoveel 
geld aan voorlichting over energiebe-
sparing en altertieve energiebron-
nen als aan voorlichting over bestaan-
de energiebronne fossiele brandstof.. 
fen en kernenergie. 

Solliciteren 
Uitzendbureau Randstad heeft een 
boekje samengesteld over solliciteren 
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onder de titel „Werk maken van je sol-
licitatie." Tips voor het schrijven van 
een sollicitatiebrief en „als je voor een 
gesprek wordt opgeroepen." Vooral 
bedoeld voor jonge mensen, die nog 
weinig ervaring hebben op de ar-
beidsmarkt, aldus Randstad. 

Aardgas 
Zeer onlangs werd de één biljoenste 
(1.000.000.000.000 ste) kubieke meter 
aardgas uit Nederlandse bodem ge-
haald. Intussen is begonnen aan het 
tweede biljoen. Dat aardgas zal voor 
een deel ter beschikking komen van de 
elektriciteitsproduktie ten behoeve 
van de industrie, „die zulke hoge elek-
triciteitsprijzen moet betalen en daar-
door aan concurrentiekracht heeft in-
geboet," lezen we in Interformatie, 

wenskaarten 

De UNICEF beschikt weer over een 
prachtig assortiment (kerst)kaarten en 
over o.m. „bnefblaadjes", correspon-
dentiemappen, agenda's, puzzels. 
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Le tn1nodig kaar-

ten ten kan de UNICEF bijvoorbeeld 2000 
Dapsone-tabletten voor de behande-
ling van lepra bij kinderen aanschaf-
fen. Overal in het land zijn verkoopa-
dressen: anders informeren bij UNI-
CEF-Nederland, Postbus 85 85 7, 2508 
CN Den Haag. Tel. 070 - 55 20 00. 

SCh(0)0111TerlaterS 

Tachtig á negentig  schoolverlaters 
kunnen in Lelystad voor een halfjaar 
aan het werk: bedrijfsleven en over-
heid bieden de  jongeren een kans om 
een half jaar lang werkervaring op te 
doen, waardoor ze bij sollicitaties meer 
kans hebben. De projekten zijn be-
doeld voor jongeren met een RWW-
uitkering en ze ontvangen bovendien 
jloo,_ 

 
per maand onkostenvergoe-

ding. 

Vrijwilligers 
De School voor Vrijwilligers, P. C. 
Hooftstraat 163, 1071 BV Amsterdam,  

tel. 020-72 17 84 heeft een boekje uit-
gegeven „Een kursusgroep nader be-
keken." Een groep uit Hoogeveen 
werd onderzocht en aan de orde komen 
de resultaten, conclusies en aanbeve-
lingen. Bestellen: f 6,50 overmaken op 
giro 412.11.85 t.n.v. School v. Vrijwilli-
gers, Amsterdam. 

Zelfbezinning 
Op de School voor Wijsbegeerte te 
Leusden wordt van 27 t/m 30 december 
een winter driedaagse gehouden. Ge-
sproken wordt over „vernieuwing." 
Prijs f 170,— met pension. 

Goed onderkomen 
De Stichting Goed Onderkomen, 
postbus 82097, 2508 EB Den Haag 
krijgt binnenkort de beschikking over 
drie woningen (12 woonkamers) in de 
nieuwe Haagse Houtwijk. Hiermee 
wordt woonruimte geschapen voor ex-
psychiatrische patiënten. Meer infor-
matie bij de stichting. 

Los-vast 
De stichting Los Vast, postbus 5021, 
5201 GA Den Bosch, heeft een leuke 
poster uitgegeven met 17 tips over 
„wat alleenstaanden kunnen doen om 
uit hun isolement te komen." De Stich-
ting heeft trouwens nog veel meer uit-
gegeven: posters, folders, stickers, 
brochures. 

Kerstkamp 
De NVSH afdeling Groningen organi-
seert voor de zesde maal een kerst-
kamp in kampeerboerderij De Hullen 
(Roden) van vrijdag 24 t/m woensdag 
29 december. Overnachtingskosten 
f 40,— per persoon. Kosten van maal-
tijden en drankjes) niet inbegrépen . • . 
máár de prijzen zijn laag „door eigen 
inkoop." Bedoeld voor gezinnen en 
alleenstaanden. Kinderen zijn wèl, 
huisdieren niet welkom. Aanmelden 
Greet Bus: tel. 050-25 06 39 en bij Jan-
ny Kunst: tel. 050-34 89 38. 

Gehandicapten 
Oostenrijk besteedt veel aandacht aan 
vakantie-accommodatie voor gehan-
dicapten. 
Ongeveer tien procent van alle Oosten-
rijkse hotels zijn toegankelijk gemaakt 
voor rolstoelers. Er is een brochure be-
schikbaar met adressen en meerdere 
gegevens bij het Oostenrijks Ver-
keersbureau, Singel 464 Amsterdam, 
tel. 020-25 59 33. 

Sociaal/info 
Tweemaal per jaar verschijnt Sociaal/ 
info met informatie over sociale wet-
ten, en voorzieningen; o.a. uitkerings-
hoogte, minimum lood, premies etc. 
Een lijst met de voornaamste instellin-
gen op dit gebied is eveneens opgeno-
men. Te bestellen bij: VUGA, postbus 
160 63, 2500 AC •Den Haag, tel. 
070-88 92 77. Prijs f 7,25 per ex. 

[ _14nitiO 
uit Wangen 
en gewesten 

ALKMAAR Bij de afdeling Alkmaar 
kwam het verzoek binnen van een 
dienstweigeraar: hij zou zijn diensttijd 
graag bij Humanitas willen uitdienen. 
De afdeling heeft een verzoek hiervoor 
ingediend bij het ministerie van CRM. 

ARNHEM. Op dinsdag 4 november or-
ganiseren de afdelingen van Humani-
tas en het Humanistisch Verbond een 
informatieve avond over „wat beide 
organisaties doen en willen. Sprekers 
zijn Aad van Oosten (Humanitas) en 
Rob Tielman (H.V.). Leden van beide 
organisaties zijn van harte welkom. 
Máár zij niet alleen. Ook niet-leden 
verwacht men graag om 8 uur in ge-
bouw „De Coehoorn", Coehoornstraat 
17 Arnhem (vlakbij het station!) 

DEVENTER. Door CRM is een rapport 
uitgegeven over het door de Humani-
tas-afdeling opgezette en door CRM 
ondersteunde Project „WERKGELE-
GENHEID EN WOONWAGENBE-
WONERS." Een verslag over „een ex-
periment, maar vooral over mensen, 
over burgers en woonwagenbewoners,  

die samen iets proberen op te bouwen. 
Hun ervaringen en verwachtingen 
vormen de basis van deze publikatie," 
aldus dit rapport waarop we in het ko-
mende nummer van Van Mens tot 
Mens uitvoerig zullen terugkomen. 

GRONINGEN De heer W. Meelker die 
23 jaar actief betrokken is geweest bij 
het afdelingswerk moet. om  gezond-
heidsredenen zijn bestuursfunctie 
neerleggen. Een groot verlies voor 
Groningen, maar gelukkig kan de heer 
Meelker de heer C. Joosten, Elzenlaan 
15, Peize, als zijn opvolger introduce-
ren. 

DEN HAAG De afdeling Den Haag 
heeft alle (nieuwe) raadsleden een „fe-
licitatiebrief' gezonden, waarin te ge-
lijkertijd Humanitas uitvoerig wordt 
voorgesteld. Niet één raadslid kan ooit 
zeggen „Humanitas?. nooit van ge-
hoord." Leuk initiatief dat best door 
anderen zou kunnen worden overge-
nomen. 

WALCHEREN. Voor het eerst heeft de 
afdeling met veel succes een vakan-
tieweek georganiseerd voor (28) kinde-
ren uit één-oudergezinnen. Carla van 
Hulle had samen met negen jongeren 
de leiding op boerderij „Het Veerse 
Gat", waar kinderen en leiding een on-
vergetelijke week hebben beleefd. Dit 
keer kon een oud plan doorgaan, om-
dat diverse • organisaties in totaal 
fl 5200,— op tafel hebben gelegd. Car-
la: „Het was geweldig fijn voor de kin-
deren. Allerlei groeperingen houden 
zich bezig met de ouders van één-ouder 
gezinnen, maar de kinderen komen 
meestal niet aan bod. Daarin is nu ver-
andering gebracht." 

Anders s.v.p. 
De vertegenwoordigers van de instel-
lingen voor maatschappelijke dienst-
verlening in het Gestructureerd Over-
leg Rijksbijdrageregeling Maatschap-
pelijke Dienstverlening zijn tot de 
conclusie gekomen dat het onjuist zou 
zijn de decentralisatie van de maat-
schappelijke dienstverlening op de 
huidige wijze voort te zetten. Naar hun 
oordeel zijn ingrijpende wijzigingen in 
het beleid noodzakelijk. Betere waar-
borgen zijn nodig, opdat het decentra-
lisatieproces niet verder stagneert, de 
oorspronkelijke doelstellingen zoals 
democratisering en harmonisatie nog 
enigszins gerealiseerd worden en 
voorzieningen verantwoord kunnen 
blijven functioneren. 

Voorzitter 
C. We Poppenk 

overleden 
Op 12 juli hebben bestuursleden 
van de afdeling Alkmaar, samen 
met zijn vroqw, kinderen en klein-
kinderen, vrienden en bekenden op 
Westerveld de laatste eer bewezen 
aan Cor Poppenk. Een goede voor-
zitter was van ons heengegaan. 
Cor Poppenk was al enige tijd ziek, 
maar hij bleef voor onze vereniging 
aan het werk. Hij woonde alle ver-
gaderingen bij - wanneer die ten-
minste' niet 's avonds werden gè-
houden. Om die reden kon hij de 
Algemene Vergadering van vorig 
jaar niet bijwonen, maar zijn hart 
was er wel bij. Op deze vergadering 
werd zijn visie op het kernwapen-
probleem door onze vice-voorzitter 
voorgelezen. Dit stuk gaf blijk van 
zijn humanistische overtuiging en 
van een reële kijk op de wereld 
waarin we nu leven en het ontlokte 
de zaal dan ook een luid applaus. 
Met zijn ijverige geest en de gave 
om zijn gedachten onder woorden 
te brengen slaagde hij erin „aan de 
discussie deel te nemen," toen hij 
persoonlijk niet meer aanwezig kon 
zijn. Hij blijft in onze herinnering 
zoals hij was: eenvoudig, hartelijk. 
open en strijdvaardig. 

Tini Rijilaart, secretaris 
van de afdeling Alkmaar 

Verhuisd 
Het kantoor van de HSHB (Stichting 
voor Huisvesting van Bejaarden) is 
verhuisd van het Johannes Vermeer-
plein 1 in Amsterdam naar Fred Roes-
kestraat 61 Amsterdam. Correspon-
dentieadres Postbus 705 10, 1007 KM 
Amsterdam. Tel. 020-44.89.01 
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In Deventer: aandacht voor woonwagenbewoners 



 

LEDENORGAAN HUMANITAS 
ARGANG DECEMBER 1982 NR 6 

 

van mens tot mens 

ALGEMENE VERGADERING: Iedereen was het er over eens: de Algemene Vergade-
ring, die op 29 en 30 oktober in het Evert Kupershotel te Amersfoort werd gehouden, was een 
vrolijke bijeenkomst! Toch kwamen er ernstige zaken aan de orde: discussie over arbeid, de 
kernbewapening, een dreigend financieel tekort . . . En voorzitter Rengelink constateerde een 
toenemende

eer 	
„ik-groei."

over deze .v.:g 
 

Apa .3, 4en 5. 
 Daarom vond„Humanitas-groei"  hij ”Huanitas-groei" meer dan ooit noodzakelijk. 

m 
 

VROUWEN: Mevr. T. Schrauwer-Monshouwer, (gepensioneerd) huisarts, schrijft over 
vrouwen die alleen maar huishoudelijk werk deden èn zij constateert dat vrouwen zo creatief 
zijn. (pag. 10 en 11). 

INITIATIEF: Over een Humanitas-initiatief in Deventer: woonwagenbewoners leren las-
sen, leest u alles op pag. 6 en 7. 

VERDER: een compilatie van interviews (uit 1981), pag. 8 en 9, JOT (pag. 13, vraagt zich af of 
„oud en arm" opnieuw een toekomstbeeld wordt en voor méér nieuws over de ledenwin-actie 
dit blad omdraaien! 
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Centraal Bureau, J. W. Brouwersstraat 16, Amsterdam. Telefoon 
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Afdelingen met eigen vestiging (bereikbaar van 9-12.3C, 

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 

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 

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 f 3,50 

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 

NOTA HULPVERLENEN 
Een brochure voor iedereen, die wel 
eens helpt. 
Prijs f 5,- 

SPOREN VAN DE TOEKOMST/BI-
ZAR EN BOOS 
Een dubbelboek over de toekomst van 
het ouder worden: en 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. 
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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 f 10,- inclusief verzendkosten. 

MET VEREENDE KRACHTEN 
van project gecoOrdineerd bejaar-
denwerk naar sociaal adviesbureau 
voor ouderen 
Een kloek en moedig boekwerk van de 
Bestuurscommissie Humanitas Wel-
zijn Ouderen over de organisatie van 
het plaatselijk welzijnswerk voor ou-
deren. De commissie beschrijft de his-
torische en de actuele achtergronden 
en lanceert een voorstel voor een in-
grijpende reorganisatie in deze tak van 
welzijnswerk. 
Prijs f 20,- inclusief verzendkosten. 
Afhaalprijs J.  16,- 

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 f 5,- 

IEDERE TIJD IS LEEFTIJD 
Gespreksmap met stof voor groepsge-
sprekken over ouder worden in een 
samenleving waar het verleden heeft 
afgedaan en alleen de toekomst telt. 
Uitgave juni 1977, tezamen met de Ned. 
Fed. Bejaardenbeleid, prijs f 4;-- excl. 
verzendkosten, te bestellen bij de N. F. 
B. te Den Haag 

Zorg voor geestelijk gehandicapten 
vanuit Humanitas 
een rapport waarin ondermeer tot uit-
drukking komt waarom en op welke 
wijze Humanitas zich met de zorg voor 
geestelijk gehandicapten wil bezig-
houden. 
Prijs: f 4.50 inkt. verzendkosten. 

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. 


