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WERKLOOSHEID: THIJS LUMALESIL (34) schreef voor de gemeente Leerdam een 
rapport over de werkloosheid onder jonge Molukkers. Daarbij speelt discriminatie ook een 
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Nonsens?... 
Waar haalt u die nonsens vandaan dat 
ongehuwde ouderen van f 18.000,— tot 
f 20.000,— AOW-uitkering ontvangen? 
(Zie van Mens tot Mens van april j .1.). Ik 
ben 76 jaar, niet gehuwd en ontvang 
f 13.435,09 per jaar. Daarvan gaat 
f 475,93 belasting af en f 35,— per 
maand ziekenfonds. U bent abuis met 
dat inkomen van ongehuwde alleen-
staanden. Gehuwden komen niet eens 
aan dat bedrag toe. 

J. E. 
Rotterdam. 
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American 
way of life 
AVRO's Televizier zond op 30 maart j.l. 
een reportage uit over de „armoede in 
de Verenigde Staten", samenhangend 
met de ekonomische teruggang, krisis 
en werkloosheid. 
Gaarkeukens van de paters Kapucij-
nen en het Leger des Heils, voedselpak-
ketten „die weliswaar geen feestmaal 
opleveren maar helpen om te overle-
ven", voedselbonnen die een minimale 
steun en een maximale schande opleve-
ren aan de kassa van de super-market, 
een huisvrouw die de baarmoeder niet 
kan laten wegnemen omdat het zieken-
huis $ 1000,— per dag kost en nu maar 
afwacht tot het definitief mis gaat .. . 
Kortom, wat wij ooit hebben moeten 
beleven in de jaren voor de tweede we-reldoorlog is hedendaagse aktualiteit 

in het land dat in het „vrije westen" de 
toon aangeeft als het gaat om gerech-
tigheid, vrijheid, demokratje, mensen-
rechten en al dat moois. 
„Let Poland be Poland" werd ons on-
langs nog voorgehouden, met informa-
tie over „het hongerende Poolse volk 
dat gebukt gaat onder een systeem dat 
niet voorziet in de eerste levensbehoef-
ten en bovendien de menselijke waar-
digheid aantast." 
„Let America, please, not be America" 
zou je, bij het zien van de beelden, de 
mensen daar toewensen. 

Egbert Sevink, 
Den Haag. 

■ 

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. 

De redactie 

Stelling 
Het ontwikkelen van een 
evenwichtig welzijnsbeleid op 
gemeentelijk niveau wordt 
ernstig bemoeilijkt door het 
ontbreken van een samenhan-
gend beleid op landelijk niveau 
(C. poets, Groningen) 

(U hebt verkeerd gelezen: in het betref-
fende stukje dat afkomstig is van het 
COSBO (Centraal Overleg Samenwer-
kende bonden van Ouderen) wordt ge-
sproken over een inkomen dat tussen 
de f 20.000,— en f 18.000,— gulden per 
jaar ligt. Het gaat dus om een AOW-uit-
kering plus een pensioen). 

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. 

Verschenen is 
G. H. van Asperen 

HUMANISME MET ANDERE WOORDEN 

over de verbintenis tussen de individualpsychologische 

persoonlijkheidsleer 
en de humanistische levensbeschouwing. 

Het boekje wordt franco toegezonden na ontvangst van f 15,— op giro 
1162479 ten name van H. M. van Praag-van Asperen, Overdam 1, 1081 CE 
Amsterdam. Bij afname van meer dan 3 ex. wordt reductie verleend. 
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DECENTRALISATIE... WEG ERMEE? 
Spreiding van macht, kennis en inko-
men. Dát is de slogan geweest van de 
afgelopen jaren. De kabinetten van de 
laatste jaren hebben zich dan ook beij-
verd om deze slogan zo goed en zo 
kwaad als dat ging, wáár te maken. Eén 
van de manieren is: decentraliseren. 
Dat wil zeggen: de macht meer bij de 
burger leggen. 
In Van Mens tot Mens schreven wij 
hierover al eerder èn steeds in kritische 
zin. Daarbij hebben we voorbeelden 
aangehaald van de Algemene Bij-
standswet en van de Woonwagenwet, 
waaruit bleek dat decentralisatie op 
een mislukking moest uitlopen. 
Wij noemden de Algemene Bijstands-
wet omdat door iedere gemeente de 
wettelijke formule: „de noodzakelijke 
kosten voor het bestaan" verschillend 
werd ingevuld. De bijstandstrekker 
was hierdoor in de ene gemeente veel 
voordeliger uit dan in de andere ge-
meente. De Rijksoverheid heeft te-
recht aan deze wantoestand een eind 
gemaakt. Ten aanzien van de woonwa-
genwet kan eveneens van een misluk-
king van een gedecentraliseerd beleid 
worden gesproken. De uitvoering van 
de wet werd nl. overgelaten aan de ge-
meenten. Maar deze gemeenten had- 

den er geen enkel belang bij om de be-
langen van de woonwagenbewoners 
op een goede wijze te behartigen. 
Hierdoor ontstond een gebrek aan 
kampen en kampjes, die bovendien 
vaak op onmogelijke plaatsen waren 
gesitueerd, zodat de woonwagenbe-
woners steeds verder geïsoleerd raak-
ten van de plaatselijke bevolking. 
Heel terecht heeft de Rijksoverheid 
aan deze kwalijke ontwikkeling een 
eind gemaakt en veel meer zelf de za-
ken ter hand genomen. Met andere 
woorden: decentralisatie kan leiden tot 
een ongelijke rechtsverdeling (zie het 
voorbeeld van de Algemene Bij-
standswet) en tot discriminatie van 
minderheden (zie het voorbeeld van de 
woonwagenbewoners). De uitvoering 
van de verschillende maatregelen kost 
meer, want de gemeenten moeten al-
lerlei extra ambtenaren aanstellen om 
tot de nodige coordinatie en leiding op 
gemeentelijk niveau te kunnen komen. 
Het geld dat daarmee gemoeid is, kan 
niet aan het eigenlijke werk ten goede 
komen. Een ander bezwaar is - èn met 
dat verschijnsel worden we in de hui-
dige tijd nogal eens geconfronteerd -
dat bij bezuinigingen het Rijk eenvou-
dig de Rijksbijdrage aan de gemeente  

kan korten. De lagere overheden moe-
ten dan maar zien op welke wijze ze de 
bezuinigingen concreet moeten door-
berekenen aan de gesubsidieerde in-
stellingen. Een laatste en zeker niet het 
minst belangrijke bezwaar betreft de 
„prachtige inspraakprocedures." Op 
papier staat wel hëe de lagere overhe-
den aan de hand van inspraakprocedu-
res het geld het beste kunnen verdelen, 
maar in de praktijk blijkt er van die 
inspraakprocedures niets terecht te 
komen. Want niet de burgerij bepaalt 
waar het geld naartoe gaat, maar het 
zijn veelal de functionarissen van be-
staande instellingen die dat bepalen. 
Zij trekken dus al dan niet op infor-
mele wijze aan de touwtjes. 

Op grond van al deze bezwaren voor-
spel ik dat de Rijksoverheid over en-
kele jaren eieren voor haar geld kiest 
en vele van de op gang gebrachte (be-
langrijkste) aspecten van de decen-
tralisatie heeft teruggedraaid. Hier-
mee zal de uitvoering dan weer gro-
tendeels op centraal niveau zijn te-
ruggebracht! 

Van Oosten 
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VOOR HET EERST PRATEN OVER KERNBEWAPENING 

„De vereniging 
heeft een rol te vervullen" 

Op de vijftiende mei j.l. - een stralende zomerdag - belegde 
Humanitas in het Evert Kupers Hotel te Amersfoort, een bij-
zondere algemene vergadering. Voor het houden van deze bij-
eenkomst was het besluit genomen op de algemene vergade-
ring van oktober vorig jaar. 
In tegenstelling tot de zonnige dag, stond een somber onder-
werp op de agenda: nl. kernbewapening. 
Dat er slechts een kleine honderd deelnemers waren gekomen 
zal ongetwijfeld te wijten zijn geweest aan dat prachtige zo-
merweer, dat zo zeldzaam is in ons land. Aan de belangrijkheid 
van het onderwerp kan het niet gelegen hebben! 

In zijn openingsrede wees Humanitas-
voorzitter dr. H. Rengelink erop „dat 
deze vergadering geen - voor de ver-
eniging bindende - besluiten kon ne-
men, maar alleen aanbevelingen kon 
doen aan het hoofdbestuur." 
„Natuurlijk hebben wij allemaal onze 
eigen vrijwel identieke mening over 
een aantal onderwerpen, die met dat 
kernvraagstuk te maken hebben', al-
dus dr. Rengelink. „Iedere oorlog, 
groot of klein, gaat gepaard met des-
tructie van het leven en het leed dat 
wordt veroorzaakt is er niet meer of 
minder om. 
Over de dreiging van oorlog zei hij, dat  

in dit geval geen sprake is van destruc-
tie van het biologisch leven, maar wel 
van destructie in psycho-hygiënische 
zin: zowel voor de dreigende als voor 
de bedreigde. Een oorlogsdreiging be-
tekent: minachting van menselijk le-
ven en van menselijk zijn. Maar op een 
kernoorlog zijn termen als oorlog en 
vrede, overwinnaar en overwonnene 
helemaal niet van toepassing, wel is er 
sprake van een vernietiging van de 
menselijke beschaving voor eeuwig. 
Iedereen die probeert om een kern-
oorlog in rationele termen te beschrij-
ven, kan de waarheid alleen maar ge-
weld aan doen. Spreken over opvang is  

gewoon volksverlakkerij: er is niets 
meer op te vangen. 
Over oorlogsdreiging - een situatie 
waarin we nu leven - zei voorzitter 
Rengelink verder: „Een dreiging met 
een kernoorlog is een permanente af-
braak van morele waarden en dat 
leidt tot ontkenning van het begrip 
medemenselijkheid. 

Het begin ... 

„De kernwapenwedloop is in augustus 
1945 begonnen met Hiroshima en Na-
gasaki. Om allerlei tactische redenen 
wordt dat verdedigd: het gooien van 
deze bommen zou het ontstaan van 
veel meer slachtoffers voorkomen 
hebben. Laten we de atoombommen 
van 1945 niet vergelijken met de kern-
wapens van heden, en met wat thans 
potentieel gebruikt kan worden." De 
heer Rengelink stelde dit op één lijn 
met de vergelijking tussen een kata-
pult en een mitrailleur. Hier is sprake 
van volstrekt onvergelijkbare zaken, 
zei hij. En verder: „Op dit moment be-
staat de mogelijkheid om de wereldbe-
volking een aantal malen en in zeer 

vervolg op pag. 4 
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ging als men vergaande uitspraken 
doet." 
Tijdens de landelijke discussie was 
eveneens geconstateerd dat beslissin-
gen over kernwapens niet alleen inter-
nationaal maar ook nationaal genomen 
kunnen worden. Daarom moet aan de 
Nederlandse politieke partijen duide-
lijk worden gemaakt dat kernbewape-
ning niet acceptabel is. Verder moet 
ook internationaal invloed worden uit-
geoefend op het terugdringen van deze 
wapens. Hierbij wordt gedacht aan 
NATO, Warschaupact, Amerika en 
Rusland. En er werd op een andere weg 
gewezen: Europa moet - los van de 
NATO met zijn eigen verdediging stre-
ven naar een wereldregering, terwijl de 
Verenigde Naties moeten worden om-
gevormd tot een organisatie van een 
wereldregering, die niet door nationale 
belangen worden beheerst. Mondiale 
kontakten waren tijdens de discussies 
eveneens ter sprake gekomen. Deze 
worden van belang geacht om elkaar 
beter te leren begrijpen en ervoor te 
zorgen dat oorlog en vernietiging van 
de mensheid terug gedrongen zullen 
worden. Naar voren kwam dat men 
niet bang is voor mensen, wèl voor au-
toritaire en totalitaire regeringen. 
Uitgangspunt is: mensen willen geen 
oorlog en vernietiging; krachten die 
de vrede bevorderen en/of handhaven 
moeten gebundeld worden. 
In dit verband wordt erop gewezen, 
dat de internatinale kontakten, zoals 
via de IHEU (International Humanist 
and Ethical Union) versterkt moeten 
worden. 

Vredesopvoeding 
In de discussies zijn ook het opvoeden 
tot vrede en het bestrijden van voor-
oordelen ter sprake gekomen: omgaan 
met mensen en groepen wordt nog 
steeds niet als een evenwaardig vak 
naast bijvoorbeeld taal en rekenen op 
scholen gegeven. Toch zal de vredes-
opvoeding op scholen bevorderd moe-
ten worden, samen met het bestrijden 
van vooroordelen. Dit is noodzakelijk 
als we ook voor de toekomst een leef- 

Veel succes voor „Rapalje". 
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korte tijd geheel uit te roeien, zonder 
dat we de garantie hebben dat dat niet 
zal gebeuren. Dit is waanzin die zijn 
weerga niet kent. 
Er zijn rationalisten die het hebben 
over het machtsevenwicht dat oorlog 
zou voorkomen. Je hebt pacifisten, die 
zeggen: ontwapen, wantje moet ergens 
beginnen. Je hebt defaitisten, die zeg-
gen: als de mensheid dit heeft kunnen 
creëren, laat de mensheid dan ook 
maar ophouden met bestaan. Je hebt 
tactici, die zeggen: je moet je onder-
handelingspositie handhaven, dus 
ontwapenen maar alleen tweezijdig en 
niet eenzijdig beginnen." 
De heer Rengelink was ervan over-
tuigd dat er tal van meningen bestaan, 
maar dat iedereen een afschuw heeft 
van kernbewapening en kernoorlog. 
Dit te constateren schept evenwel ver-
plichtingen. Hij hield de aanwezigen 
voor: „Het is plichtje te bezinnen op dit 
vraagstuk. Hoe kunnen we hierop in-
spelen? Hoe kunnen we interveniëren? 
Misschien hebben wij als vereniging 
Humanitas daar een bepaalde rol bij. 
Een rol die te maken heeft met onze 
uitgangspunten. Daar gaat de confe-
rentie vandaag over." 
Hij stelde de vraag of „we tot de defai-
tisten dan wel tot de nihilisten gaan 
behoren" en hij beantwoordde die 
vraag zelf met een enthousiast: „Nee, 
mensen wij zijn de vereniging Huma-
nitas en dat geeft ons de plicht om ons 
op het vraagstuk te oriënteren en te 
kijken luie we daarmee verder aan het 
werk gaan." 

Stof tot praten 
Daarna kwam stafmedewerker èn or-
ganisator van deze bijeenkomst André 
Hogers aan het woord, die in zijn inlei-
ding vooral de meningen vertolkte, die 
in de landelijke afdelingsdiscussies 
naar voren zijn gebracht. 
Maar . . . deze bijdragen uit de diverse 
groepen waren niet het laatste woord, 
wèl stof voor de gesprekken die later 
plaatsvonden. 
André Hogers bracht naar voren, dat 
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Frisse neus halen . . 

machts- en vijanddenken mogelijk 
oorzaak kunnen zijn van conflicten. 
Als men bang is dat een ander land 
jouw land schade kan toebrengen, 
wordt dit vertaald in bewapening, wat 
weer wantrouwen oproept bij een an-
der land. En de cirkel is dan gesloten! 
In deze machtsstrijd is het kunstmatig 
opwekken van nationalistische ge-
voelens levensgevaarlijk. 
Er bestaan bij velen ook grote twijfels 
over de controleerbaarheid en de be-
heersing van de moderne wapens, ter-
wijl daarnaast bezorgdheid bestaat 
over de invloed van de wapenindus-
trie. In de afdelingen waren ethische 
overwegingen naar voren gekomen 
als: het gebruik van kernwapens is zo 
onvoorstelbaar érg, dat het gebruik er-
van onder alle omstandigheden moet 
worden afgewezen. Maar ook een en-
kele reactie, dat dit uiterste middel ge-
hanteerd moet worden, als onze vrij-
heid en onze waarden op het spel staan. 
Over de verantwoordelijkheid van 
Humanitas wordt verschillend ge-
dacht met als uitersten: „Humanitas 
heeft geen taak bij deze politieke zaak" 
tot „Volgens onze statuten moet de 
vereniging een uitspraak doen en zich-
zelf actief opstellen." En bij heel enke-
len „vrees voor schade aan de vereni- 
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bare wereld willen garanderen. Taak 
van Humanitas om deze vredesopvoe-
ding te bevorderen. Maar niet alleen op 
de scholen: op dit terrein zal Humani-
tas zelf voor andere leeftijdgroepen ac-
tief kunnen zijn. Ten slotte wees André 
Hogers erop dat er naar andere wegen 
gezocht zal moeten worden dan die van 
geweld met geweld beantwoorden. 
Immers: een klein conflict kan uit-
groeien tot een wereldbrand. Mensen 
en volkeren moeten niet langer tegen-
over elkaar staan als kemphanen en de 
kernbewapening laten escaleren." 

Vijf onderwerpen 

Na de inleiding van André Hogers ging 
de conferentie uiteen om groepsgewij-
ze over twee van de volgende onder-
werpen te discussiëren: 
1) ethische overwegingen 
2) nationale en internationale poli-
tiek 
3) mondiale kontakten 
4) vredesopvoeding 
5) geweldloze weerbaarheid. 

In de groepen werd dikwijls met veel 
elan een bepaald standpunt verdedigd 
af verworpen en stellingen geformu-
leerd voor de aanbevelingen aan het 
hoofdbestuur. 

De middagzitting begon met een op-
treden van de groep RAPAILLE, en 
gezien het mooie weer gebeurde dat in 
de tuin van het Evert Kupers Hotel. De 
uitstekende teksten en vlotte melo-
dietjes werden door de aanwezigen 
met een ware ovatie beloond. En wel-
verdiend!! 

Weer terug in de zaal werd onder lei-
ding van de heer A. A. Ruitenberg als 
interim-voorzitter een stemming ge-
houden over de ingediende aanbeve-
lingen, waarbij ook ruimte voor dis-
cussie was. Na de stemming overhan-
digde de heer Ruitenberg (onder ap-
plaus) de aangenomen aanbevelingen 
aan voorzitter Rengelink, die zich ver-
heugd toonde, „dat hij in dit gezel-
schap had kunnen discussiëren." Hij 
wees er nog eens op, „dat uit deze aan-
bevelingen congresvoorstellen zullen 
worden gedestilleerd" en beloofde 
"dat het hoofdbestuur alle voorstellen 
goed zal bekijken." 

Joop van Dalen 
Fleur Vos 

stuk souvereiniteit aan UNO-organen, 
c.q. door het verwerven van een nieuw 
te creëren UNO-status. 

VI Bekende Humanitas- en H.V.-le-
den in internationale bewegingen 
moeten goed gevolgd worden, zodat 
hun ervaringen en beleid door Huma-
nitas en het H.V. kunnen worden ge-
toetst. 
VII Humanitas dient de verontrus-
ting, die wèrkers in leger en wapenin-
dustrie vanwege de aard van het werk 
ervaren, in de vereniging aan de orde te 
stellen, zodat de vereniging daarover 
een standpunt kan bepalen. 
VIII Humanitas dient eraan mee te 
werken dat het verengende nationa-
lisme wordt afgebouwd. 

Twintig aanbevelingen 
Niet minder dan 20 aanbevelingen 
kwamen, aan het eind van de Kern-
wapenconferentie ter tafel. Uit deze 
voorstellen gaat het Hoofdbestuur 
voorstellen distilleren, die voorge-
legd zullen worden aan de Algemene 
Vergadering van oktober a.s. De daar 
aangenomen voorstellen zullen eerst 
dan het officiële standpunt van Hu-
manitas weergeven. 
Hieronder de twintig aanbevelingen: 

Ethische overwegingen 

Humanitas (HB) dient uit te gaan van 
de mening: 
Bezit en gebruik van kernwapens is te 
allen tijde en onder alle omstandighe-
den moreel ongeoorloofd. Het leidt tot 
uitholling van het beginsel van mede-
menselijkheid en zelfbestemming. 

Nationale/internationale 
politiek 

II Het hoofdbestuur van Humanitas 
wekt in de toekomst de leden op deel te 
nemen aan (inter)nationale vredesde-
monstraties, teneinde (ook) langs deze 
weg bij te dragen tot bewustwording  

en mentaliteitsverandering, met zijn 
weerslag op de (inter)nationale politie-
ke besluitvorming. Eén van de effek-
ten kan zijn een versterking van de po-
litieke invloed op het militair indus-
trieel complex. 
III Het hoofdbestuur van Humanitas 
zet op korte termijn stappen, die leiden 
tot een officiële deelname aan het Hu-
manistisch Vredesberaad. 

IV a) Het hoofdbestuur spreekt uit, 
dat op alle niveau's (gemeentelijk, pro-
vinciaal en landelijk) politieke partijen 
en belangengroeperingen via hun pro-
gram, en personen die zich verkiesbaar 
stellen individueel, hun standpunt ten 
aanzien van kernbewapening kenbaar 
maken; 
b) Het hoofdbestuur spoort de leden 
aan in deze zin op de genoemde ni-
veau's invloed uit te oefenen, en ook na 
de verkiezingen hen te  volgen en te 
controleren op hun stellingname. 

V Het hoofdbestuur van Humanitas 
vraagt het Humanistisch Vredesbe-
raad te bevorderen (en verder uit te 
werken) dat Nederland het streven 
naar wereldfederalisme concreter 
vorm geeft door het inleveren van een 

Mondiale contacten 
Humanitas dient meer inhoud te geven 
aan het IHEU-lidmaatschap. 

Humanitas moet aansluiting zoeken 
bij het (landelijk) platform van vredes-
bewegingen. 

XI Het hoofdbestuur dient een ver-
zoek te richten aan Regering en Parle-
ment om een initiatief te nemen tot het 
organiseren van een algemene confe-
rentie van lidstaten ter herziening van 
het Handvest van de Verenigde Naties. 

Vredesopvoeding 

XII Het hoofdbestuur zou moeten na-
gaan of er in liet kader van de samenle-
vingsopbouw cursussen conflictbe-
heersing georganiseerd kunnen wor-
den. 

XIII Het hoofdbestuur moet afdelin-
gen, respectievelijk gewesten, active-
ren deel te nemen aan plaatselijke/ge-
westelijke platforms tegen kernbewa-
pening. Tevens moeten de afdelingen 
c.q. gewesten worden opgewekt in de-
ze platforms aandacht te vragen voor 
vredesopvoeding door het organiseren 
van tentoonstellingen e.d. voor scho-
len en door het uitnodigen van gastdo-
centen. 

vervolg op pag. 6 
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vervolg van pag. 5 

XIV Humanitas dient toe te treden tot 
het Humanistisch Vredesberaad en 
daarin te bevorderen dat van daaruit 
leerstofpakketten en materiaal m.b.t. 
de vredesopvoeding worden ontwik-
keld. 

XV Het hoofdbestuur zal krachtig be-
vorderen dat Humanistisch Vor-
mingsonderwijs wordt uitgebreid en 
dat in dat onderwijs veel aandacht 
wordt geschonken aan vredesopvoe-
ding. 

xrv Vredesopvoeding dient in de me-
thodiek van het onderwijs te worden 
opgenomen. 

XVII Vredesopvoeding moet aan-
dacht besteden aan de grotere vraag-
stukken van oorlog en vrede en de vra-
gen over omgang tussen mensen daar-
bij betrekken. 

Geweldloze weerbaarheid 

XVIII Humanitas staat op het stand-
punt dat Nederland geen kernwapens 
op zijn grondgebied (meer) zal dulden. 

XIX Het hoofdbestuur wordt in over-
weging gegeven bij de begeleiding van 
afdelingen activiteiten met betrekking 
tot het vraagstuk (oorlog) en vrede (en 
veiligheid) te stimuleren. 

XX Humanitas moet gerichte activi-
teiten ontwikkelen op het gebied van 
geweldloze weerbaarheid en sociale 
verdediging (een en ander volgt uit ar-
tikel 2). 
Gedacht kan worden aan activiteiten 
gericht op: 
- Informatie en voorlichting: 
b.v. voorlichting op scholen; prakti-
sche vormen van sociale verdediging; 
- Vorming en training: 
b.v. training geweldloze weerbaarheid; 
- Maatschappelijke aktie: 
b.v. gericht op het schuilkelderbeleid 
van Rotterdam en Amsterdam; 
broodjesverkoop: „ontmantel je eigen 
raket" (fondswerving). 

Aanbevelingen voor de voorzitter 

■ 

ALGEMENE VERGADERING • ALGEMENE VERGADERING • ALGEMENE VERGADER 

Uitgaven van Humanitas 
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 ƒ- ,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. 

NOTA JEUGDWELZIJN 
Nota waarin de positie van het jeugd-
beschermingswerk van Humanitas be-
schreven wordt prijs f 4,50 
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HANDVEST OUDEREN 
Vouwfolder waarin in woord en beeld, 
die verschuivingen gedurende de laat-
ste honderd jaar geschilderd worden, 
die het oud worden ingrijpend veran-
derd hebben. Prijs f 2,50 

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, 

4,— voor 2b. 

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 
coërdinerende hulpverlener aan te 
stellen ter behartiging van de belangen 
van slachtoffers van delicten prijs 
ƒ 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 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,— 

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. 



WELCOME TO THE WORLD OF 

SEXY DANCE 
GO GO GIRLS 

HOT STUFF 
FOR 
LOVERS 
EVERY NICHT 
THAI BOXIN6 
AcTioN! 

,J°0 L-D111 vaï inkomsten 

Het onderwerp sex-toerisme naar de 
Derde Wereld heeft het afgelopen jaar 
de aandacht getrokken van de publie-
ke opinie in Nederland en andere Wes-
terse landen. Tweede Kamerleden 
stelden vragen naar aanleiding van 
punten die zijn opgebracht in een sub-
commissie van de VN voor de Rechten 
van de Mens. Via deze commissie 
kwam de melding dat een in Nederland 
gevestigde reisorganisatie wervings-
aktiviteiten verrichtte voor sex-toe-
risme en bovendien een gids had laten 
drukken met mogelijkheden voor 
prostitutie van minderjarigen. 

.Niets nieuws 

In Oost- en Zuidoost Azië is prostitutie 
niets nieuws. Vroeger al betekende het 
huwelijk voor mannen uit de bezitten-
de klasse (landeigenaren) voorname-
lijk een economisch contract, waarin 
de voortplanting was veiliggesteld. 
Romantiek zochten zij in bordelen. De 
prostitutie heeft zich nu in alle lagen 
van het maatschappelijk leven ver-
spreid. Dit gebeurde onder invloed van 
o.m. de komst van buitenlandse inval-
lers, landonteigening eri, meer recent, 
het streven naar economische groei. 
Voor de grote massa's is er geen plaats 
meer op het platteland. Miljoenen 
mensen zijn naar de steden getrokken 
in de hoop werk te kunnen vinden in de 
industrie. 

Voor vrouwen is er maar weinig keus: 
ongeschoolde arbeid, huishoudelijk . 
werk of prostitutie die doorgaans wat 
meer oplevert dan „gewone" arbeid. In 
Zuid-Oost en Oost-Azië trekken veel 
jonge vrouwen van het platteland naar 
de stad in de hoop daar genoeg geld te 
verdienen om de achtergebleven fami-
lieleden te kunnen onderhouden. 
Soms vinden zij een baan die niet ge-
noeg geld oplevert, en soms vinden ze 
niets. In beide gevallen komen ze in 
een bordeel of „massage huis" terecht. 

In Thailand is er nog een andere va-
riant op de gang naar het bordeel: na 
een slechte oogst verkopen ouders 
hun minderjarige dochters vaak aan 
handelaren uit I angkok zodat ze hun 
schulden kunnen afbetalen. 

Tussenhandel 

Aziatische vrouwen die in bordelen 
tewerk worden gesteld verdienen 
weliswaar wat meer dan in de fabriek,  

Uithangbord in Bangkok voor de toeristen 

maar welgesteld zullen ze er niet van 
worsten.. Van het bedrag dat voor hun 
diensten wordt gevraagd gaat in de 
praktijk het grootste deel naar de „tus-
senhandel": de bordeeleigenaar, de 
tour-operator, de 'lokale gids en soms 
de buitenlandse gids. Veel is daar niet 
aan te doen, want officieel bestaat er in 
de betrokken landen geen prostitutie. 

Het is immers bij de wet verboden! 
Steekpenningen zorgen ervoor dat op 
de naleving van die wet niet al te 
scherp wordt gelet. De achtergronden 
van het verschijnsel „jongens-prosti-
tutie" op g,i,4 Lanka wijken weinkaf 
van die van de vrouwen-prostitutie in 
andere Aziatische landen. Zij komen 
vooral uit arme gezinnen en proberen 
geld bij te verdienen aan het toeris-
me. In tegenstelling tot de vrouwen in 
andere Aziatische landen zijn de Sri 
Lankaanse jongens „eigen baas", zij 
werken niet via bordelen of clubs. 

De ontwikkeling van prostitutie in 
Azië van kleinschalig naar grootscha-
lig is mede mogelijk geworden door de 
sterk toegenomen stroom van bezoe-
kers uit rijke landen. Reisorganisaties, 
exploitanten van clubs en hotels in 
Azië weten handig op de ontstane si-
tuatie in te spelen. De armoede in de  

betrokken landen creëert een aanbod 
van vrouwen, meisjes en jongens, 
waarvan de toerist desgewenst gebruik 
kan maken. Nederland heeft de VN-
commissie voor de Rechten van de 
Mens laten weten dat het alle vormen 
van exploitatie en slavernij, dus ook 
gedwongen prostitutie, scherp veroor-
deelt, zeker als er minderjarigen bij be-
trokken zijn. Daarom zal een onder-
zoek worden ingesteld naar de „wer-
vingsaktiviteiten" die in Nederland 
plaatsvinden. 

Armoedebestrijding 
Verder is uit fondsen voor Ontwikke-
lingssamenwerking een subsidie van 
50.000 gulden verleend voor de reis- en 
verblijfskosten van vrouwen uit ont-
wikkelingslanden die in het najaar in 
Nederland zullen deelnemen aan een 
internationale „workshop" over de 
uitbuiting van vrouwen. 

Het belangrijkste dat in het kader van 
Ontwikkelingssamenwerking 	kan 
worden ondernomen is de directe be-
strijding van armoede, die zoveel men-
sen tot prostitutie noopt. Een goede 
mogelijkheid hiervoor biedt o.a. het 
programma van Kleine Ambassade 
Projecten (KAP), waarbij Nederlandse 
ambassades in ontwikkelingslanden 
zelfstandig projecten tot een maxi-
mum bedrag van 15.000 gulden kun-
nen goedkeuren. In het kader van dit 
programma is bijvoorbeeld in Bang-
kok een confectiecentrum opgezet, 
waar vrouwen leren om op andere wij-
ze in eigen onderhoud te voorzien. 
Voorts zal de minister voor Ontwikke-
lingssamenwerking een brief sturen 
naar de Nederlandse ambassades met 
het verzoek om contact op te nemen 
met organisaties die zich bezighouden 
met de bestrijding van sex-toerisme en 
het scheppen van werkgelegenheid 
voor vrouwen. Dit om deze instellin-
gen te wijzen op de mogelijkheden om 
projecten gefinancieerd te krijgen, die 
zijn gericht op het scheppen van werk-
gelegenheid en daarmee op bestrijding 
van de armoede. 

In internationaal verband is aan het 
sex-toerisme verschillende malen 
aandacht besteed. Zo is in opdracht 
van de Internationale Arbeidsorgani-
satie (ILO) onderzoek gedaan naar de 
achtergronden van jonge vrouwen en 
meisjes die als masseuse in Bangkok 
werken. Voorts publiceerde Tim 
Bond, medewerker van de organisa-
tie Terre des Hommes, in 1981 een 
rapport over de prostitutie van min-
derjarige jongens op Sri Lanka, dat is 
aangehaald in de verschillende 
werkgroepen van de VN-commissie 
voor de Rechten van de Mens. 

OVERGENOMEN UIT: 
INTERNATIONALE 

SAMENWERKING 
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Thailand is een land van uitersten, alles is er mogelijk. U kunt 
nu ook een reis boeken waar erotisch genot bij de prijs is inbe-
grepen. „Met dit soort kreten lokt een aantal internationale 
reisorganisaties potentiële toeristen uit Europa en Japan naar 
het Verre Oosten. Thailand, de Filippijnen en Zuid-Korea zijn 
in trek vanwege hun „exotische gastvrouwen" en de laatste 
jaren heeft Sri Lanka „faam" gekregen als een paradijs voor 
prostitutie met minderjarige jongens. 



RAPPORT OVER WERKLOOSHEID 
ONDER MOLUKKERS 

„Als je met een accent 
spreekt is je kans 

op werk al gauw verkeken" 
Thijs Lumalesil (34) bewoont met zijn ouders aan de rand van 
de Molukse wijk van Leerdam een klein huisje met uitzicht op 
de weilanden. Een typisch Hollands binnenhuisje: inclusief de 
kanarie in een kooitje en cactussen voor het raam. De foto van 
een man in KNIL-uniform en de ouderwets aandoende ingelijs-
te „zondagsschoolplaatjes" aan de wand, zijn de enige aanwij-
zigingen dat in dit Hollands binnenhuisje een Molukse familie 
woont. 

Thijs was drie jaar toen de familie 
Lumalesil naar Nederland vertrok. 
Hij bezocht na de lagere school, de 
MULO en de Kweekschool. De laatste 
net niet lang genoeg om zijn akte te 
halen. Hij haalt zijn schouders 
op ...misschien is dat wel jammer. 
Maar in Amsterdam werkte hij jaren-
lang als verkoper in „sjieke kleding-
zaken" en dát vond hij erg fijn werk. 
Sinds eind vorig jaar beschikt de ge-
meente Leerdam evenwel over een 
rapport „Onderzoek werkloosheid 
Molukkers Leerdam" en dat rapport 
werd door Thijs geschreven. Een aan-
leiding om met hem te gaan praten. 
Thijs Lumalesil: „De gemeente maakte 
zich zorgen over het hoge werkloos-
heidspercentage onder jonge Moluk-
kers. Overal in het land zijn werkgele-
genheidsprojekten voor Molukkers 
opgezet. Dat werkt niet overal; daarom 
wilde men in Leerdam eerst weten of er 
wel belangstelling bestaat voor zo'n 
projekt. Dat was de hoofdreden van het 
onderzoek." 

Anders 
Waarom werd Thijs Lumalesil daar-
voor uitgekozen? Hij werkte toch in 
Amsterdam? 
Thijs: „Op het moment dat het mij 
werd gevraagd, werkte ik niet meer. 
Dat kwam zo: toen ik een weekend 
thuis kwam, viel het mij ineens op dat 
mijn ouders zo oud waren geworden. 
Ik dacht toen: ik moet voor ze gaan 
zorgen. Mijn broers en zusters wonen 
op Ambon; ik ben dus de enige die voor 
mijn vader en moeder kan zorgen. Dus 
kwam ik thuis. Mijn moeder is nu 79; ze 
kookt nog wel iedere dag zelf en mijn 
vader— hij is van 1898— spelt iedere dag 
de krant van a tot z. Maar ik doe veel in 
huis." 

— Als oude mensen niet meer zo goed 
voor zichzelf kunnen zorgen, denken 
Nederlanders: nu is het tijd voor een 
bejaardentehuis. Zo denken Molukkers 
niet? 

Thijs: „Oh nééé .misschien zou het 
iets anders zijn als er zo'n voorziening 
in de wijk zou zijn? Maar bij ons ligt dat 
toch wel anders. Dat merkte ik een 
paar geleden ook: de vader van een 
Hollandse vriend was overleden en ik 
ging ook mee naar de begrafenis. 
's Avonds vertrokken alle zoons, de 
oudste ging weer naar Groningen, de 
andere naar Friesland en hun moeder 
bleef alleen achter. Ze zeiden alleen: je 
houdt je wel goed hè. Toen dacht ik, dat 
zouden wij nooit doen. In zo'n geval 
zou één van de zoons op non-actief 
gaan en bij zijn moeder blijven . . ." 

— Ondanks de grote verschillen voel je 
je toch wel thuis in Nederland? Of zou j e 
liever naar Ambon gaan? 
Thijs: „Ik voel me hier best; ik ben hier 
op school geweest, ik spreek Neder-
lands. Ik ben wel een keer op Ambon . 
geweest, ik vond het erg mooi en veel 
zon hè. Dat was heerlijk. Ik zou er best 
willen wonen, máár dan zou je ook 
moeten kunnen léven. Je zou geld 
moeten hebben om een huis te bouwen 

Thijs Lumalesil 

en je zou werk moeten hebben. Dat 
laatste is erg moeilijk." 

— En je ouders? Zouden die niet graag 
terug gaan? 
Thijs: „Mijn vader zegt nu: ik ben te 
oud om iets anders te willen. Moluk-
kers zijn diep gelovig en hij zegt ook: 
de Heer heeft mij hier neergezet; ik ben 
goed verzorgd, ik moet hier maar blij-
ven. En natuurlijk is hij te oud voor 
zulke hartverscheurende wensen. 
Maar mijn generatie is nog wel met 
heimwee opgeVoed. Dat geldt niet voor 
alle Molukkers; veel jonge Molukkers 
vinden heimwee goed voor oude men-
sen. Maar ik vind het wel begrijpelijk, 
dat mensen verlangen naar een eigen 
vrij stukje land. En ik vind het goed als 
in mensen een stukje heimwee naar het 
eigen vaderland blijft bestaan. Neder-
landers die emigreren hebben dat toch 
ook? Dat heb ik wel gemerkt bij TV-
programma's over Nederlandse emi-
granten. Je erft de liefde voor je eigen 
land en dat is toch goed? Als ik die 
Nederlandse emigranten hoor praten 
over Nederland denk ik: die kennen 
dat stukje heimwee ook, dat zit dus niet  

alleen bij de Molukkers. 
Natuurlijk wordt er door Molukkers 
ook veel gekat op Nederland, maar dat 
doen jullie toch ook? . . .Ik zeg dan al-
tijd wel: wat een geluk dat we hier zit-
ten! In Nederland wordt niemand aan 
zijn lot overgelaten. Iedereen krijgt 
toch een uitkering? Als het niet uit het 
ene potje kan, kan het wel uit het ande-
re. Dat heb ik zelf ook ondervonden. 
En Molukkers kunnen hier toch ook 
hun eigen cultuur behouden? Toen ik 
eenmaal thuis was heb ik met vrijwilli-
gers in de wijk gewerkt. We hebben 
van alles georganiseerd: middagen 
voor de werklozen, excursies voor ou-
deren, praatgroepen voor vrouwen, 
bijeenkomsten voor kinderen, film-
middagen, sportdagen. En we hebben 
daarbij altijd rekening gehouden met 
de Molukse cultuur, want daar tillen 
Molukkers zwaar aan. Ook het geloof 
neemt een grote plaats in. Zo gaan wij 
tweemaal per jaar in plechtig zwart ge-
kleed; bij de belijdenis en bij het 
Avondmaal. Dan zeggen Nederlanders 
wel: Ah het zwartekousenkerkje van 
de Molukkers, maar zó is het niet. Wij 
houden ervan ons feestelijk te kle-
den. . . of plechtig als dat pást. Wij hou-
den vast aan tradities. 
Via dat wijkwerk ben ik in kontakt ge-
komen met de gemeente. Ik kwam ie-
dere week wel een keer op het gemeen-
tehuis en zo werd mij gevraagd om dit 
rapport te maken. Voor het eerst van 
mijn leven schreef ik een rapport..." 

— Het is erg duidelijk geschreven; zon-
der „stadhuistaal". 
Thijs: „Ik was me er steeds van bewust 
dat ik het óók schreef voor de mensen 
die erbij betrokken zijn. Ik dacht, de 
mensen over wie het gaat, moeten het 
ook kunnen lezen." 

— In dat rapport schrijf je dat de eigen 
mensen wel eens wantrouwend tegen-
over dat onderzoek stonden. Letterlijk 
schrijf je: De wantrouwende houding 
bleek niet alleen bij de betrokkenen te 
bestaan, maar ook bij ouderen en  an-
deren die totaal niets met het onderzoek 
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te maken hebben." 
Thijs: „Het is waar dat mijn werk niet 

, altijd werd begrepen. Mijn eigen men-
sen dachten dat ze hun uitkering zou-
den kunnen verliezen als ze het enquê-
teformulier instuurden. Ze zeiden ook: 
jij verkoopt onze mensen. Ik wil de 
mensen ook verkopen. (lacht smake-
lijk) Maar wèl aan de bedrijven; opdat 
ze aan het werk kunnen." 

Het rapport 
Thijs Lumalesil was gedurend een jaar 
in dienst van de gemeente voor zijn 
onderzoekswerk. De eerste drie maan-

, den werd hij begeleid en ingewerkt, 
waarna de enquêteformulieren kon-
den worden verstuurd. Er kwam min-
der respons dan was verwacht. Het 
wantrouwen speelde een rol. Niette-
min geeft het rapport een duidelijk 
beeld van de positie waarin de jonge 
Molukkers verkeren. Naast het 
probleem van de grote werkloosheid, 

I kampt men in de wijk met de groep 
verslaafden. Natuurlijk is die versla-
ving een gevolg van de langdurige 
werkloosheid en de bijkomende ver-
veling. Maar Thijs gelooft dat nog an-
dere factoren een rol spelen: „Toen ik 
zo jong was, hadden we andere din-
gen: wij waren verslaafd aan de film. 
Om Cliff Richard en Elvis Presley te 
zien had je heel wat over. NU drukken 
ze thuis de knop van de TV in en ze 
hebben een film. In de disco beginnen 
steeds jongeren de boventoon te voe-
ren; daar voelen die oudere jongens 
zich dan ook niet meer thuis. En neem 
de kleding: ze kopen toch waar ze zin 
in hebben? Ik ging met pa en ma mee 
als er iets nieuws werd aangeschaft. 
Dat was toen een gebeurtenis. Het he-
le leven is veranderd... Het drugs-
probleem heeft natuurlijk gevolgen 
voor de wijk: er wordt veel ingetrok-
ken, er is veel vandalisme. Toch vind ik 
dat je al die problemen niet moet ver-
doezelen, je moet laten zien dat je 
problemen aan kan. Dat moet je samen 
doen. Natuurlijk zijn die verslaafden 
moeilijk te benaderen. Ze vormen een 
eigen kliekjes, maar toch is het opge-
vallen dat sommige uit die groep on-
danks hun „geestelijke afwezigheid" 
hun enquête-formulieren positief heb-
ben ingevuld d.w.z. dat ze graag zou-
den willen werken." 

Discrimimatie 

Uit de antwoorden blijkt, dat bij de 
werkloosheid ook de discrimimatie 
een rol speelt. In het rapport zegt Thijs 
hierover: „Tijdens de gesprekken met 
enkelen is gebleken dat een werkgever 
negatief reageert bij het horen van een 
niet-alledaagse on-Hollandse naam. 
Zeker wanneer men met een accent 
spreekt is de kans gauw verkeken. Er is 
dan „reeds in de vacature voorzien" of 
het geraffineerde excuus wordt toege-
past „dat het helaas om een oude ad-
vertentie gaat dié per ongeluk is her-
plaatst." 
Ook worden bij sollicitatie-gesprekken  

vaak onbenullige privé-vragen gesteld 
die niet op de vacature slaan of men 
begint het geijkte RMS-ideaal aan te 
kaarten." De ge-enquêteerden ant-
woordden bijv. op de vraag waarom 
ze een uitkering hadden aange-
vraagd: „teveel om op te noemen: 
kleurling, onprettige werksfeer, weg-
gescholden." 
En op de vraag: Hoe vaak hebt u al 
gesolliciteerd: „Het antwoord ken ik 
al uit mijn hoofd: Mijnheer, tot onze 
spijt is de keus op een andere kandi-
daat gevallen, wij wensen u veel suc-
ces toe op zoek naar een vaste betrek-
king ..." 

Bemiddelaar 

In het rapport wordt erop gewezen dat 
een arbeidsbemiddelaar een oplossing 
zou kunnen zijn, want „Ik kreeg te ho-
ren dat een werkgever vaak heel an-
ders reageert wanneer bijvoorbeeld 
een arbeidsbemiddelaar van tevoren 
telefonisch kontakt heeft gehad met 
het bedrijf omtrent de sollicitant. 
Soms gaat de bemiddelaar mee bij het 
sollicitatie bezoek. Voor de rest hangt 
het uiteraard af van de sollicitant . . . ." 
En adviseert Thijs: „Om op de hoogte 
te zijn èn te blijven is een goed en re-
gelmatig kontakt tussen de gemeente 
een speciale consulent(e) voor Moluk-
se werklozen noodzakelijk." 
In het rapport wordt de conclusie ge-
trokken dat er weinig interesse bestaat 
voor een werkgelegenheidsprojekt, al-
thans niet voor het projekt waaraan de 
gemeente dacht, namelijk een renova-
tieprojekt voor de Molukse wijk, die 
overigens wèl aan renovatie toe is . . . 
Maar gelukkig zijn er ook lichtpuntjes: 
een aantal meisjes volgt in Rotterdam 
aan het Tro (een omscholingsinstituut 
voor minderheden) een cursus voor da-
ta-typiste en het Tro staat weer in kon-
takt met bedrijven die met dit perso-
neel werken. Hopelijk levert dat werk 

Als werklozen gaan solliciteren  moet 
er echter een goede controle zijn, aldus  

het rapport. Voordat een verwijzing de 
deur uitgaat dient te worden nagegaan 
of een bedrijf wel bereid is om een 
werkloze Molukker aan te nemen. 
Er moet genoeg informatie zijn over 
de vacature zodat later niet hoeft te 
blijken dat betrokkene het werk niet' 
aankan of niet in een bepaalde werk-
sfeer past en dus niet geschikt is voor 
de baan." 

Alternatieven 

Thijs: „Ik heb geschreven dat een re-
novatieprojekt in de Molukse wijk niet 
veel kans van slagen heeft. Het is dui- 
delijk geworden, dat dit (nog) niet 
haalbaar is. Maar ik vind het erg posi- 
tief dat de gemeente toen gelijk aan al-
ternatieven is gaan denken: aan een 
projekt binnen de plantsoenendienst 
en aan een administratief projekt. 
Door alle tegenwerking heb ik me in 
het begin heel depressief gevoeld, 
maar van huisuit houd ik de positieve 
kanten altijd maar in de gaten. (la-
chend) Misschien ben ik wel een een-
ling door. Ik heb altijd mijn eigen 
boontjes willen doppen en ik ben nooit 
zo gevoelig geweest voor discrimina-
tie. Ik vind dat Nederlanders elkaar 
ook dicrimineren . . . . Voor je het weet 
ben je toch een boerenpummel? 
Als ik in de spiegel keek, zag ik nooit 
een Molukker of een Nederlander: ik 
dacht altijd: dáár staat Thijs. Maar 
laat ik eerlijk zijn. Na de gijzeling van 
de Indonesische ambassadeur in Was-
senaar in . . eh . 1970 geloof ik, merk-
te ik ineens dat ik een kleurtje had. De 
mensen deden ineens heel achter-
dochtig, vonden me „een Molukker-
tje". Ik dacht verrek! Dat is dus dis-
criminatie. Maar ik sta er niet zo bij 
stil hoor. Wit of zwart, je bent alle-
maal mensen en we hebben de regen-
boog niet voor niemendal gekregen: 
alle kleuren zijn mooi. Ik wil 	geen 
Molukker of Nederlander voelen; ik 
wil alleen maar een mens zijn. Klaar, 
punt uit!" 	, 

Ank van Zachten 
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Vrouwen over ouder worden 
nieuw gespreksmateriaal van de Jong Oud Trust 

Het merendeel van de oudere mensen bestaat uit vrouwen. Vaker dan 
mannen worden vrouwen extra geconfronteerd met de gevolgen die ou-
derworden in onze samenleving heeft. Oudere vrouwen lopen steeds het 
risico om zowel op basis van geslacht als op basis van leeftijd gediscrimi-
neerd te worden. Op dit thema ontwikkelde de Jong Oud Trust gespreks-
materiaal (voor groepen oudere vrouwen) dat recent door Hiimanitas is 
uitgegeven. Het boekje bestaat uit negen interviews met vrouwen tussen 
de 45 en 85 jaar, terwijl er gespreksvragen aan toegevoegd zijn. Het boekje 
kreeg als titel „Vrouwen over ouder worden; negen persoonlijke ervarin-
gen". 
Humanitas en de Jong Oud Trust hopen met deze uitgave bij te dragen aan 
de bespreekbaarheid van de problemen die het ouder worden voor veel 
vrouwen kan meebrengen. Want waar deze in onderling gesprek herkend 
en erkend worden is het vinden van oplossingen niet denkbeeldig meer. 
„VROUWEN OVER OUDER WORDEN" kan besteld worden op het Cen-
traal Bureau van de vereniging J. W. Brouwersstraat 16, 1071 LJ Amster-
dam. De afhaalprijs van het boekje is f 6,—. 
U kunt ook per giro bestellen door f 10,— (inkl.verz.kosten) over te schrij-
ven op nummer 582.000 van de vereniging. Graag op uw girokaart vermel-
den VOO. Bij bestellingen van meer dan één exemplaar geldt de afhaalprijs 
per boekje vermeerderd Egét de verzendkosten. 

411111~11~ 	 

Van vonk tot vlam 

Zoals het er nu naar uitziet, 
zal de groei van de wereldbe-
volking over 130 jaar tot staan 
zijn gebracht. Het aantal 
mensen dat dan de aarde be-
woont, zal meer dan 10 mil-
jard zijn: tweeëneenhalf maal 
zoveel als op dit moment. Al-
dus luidt de laatste prognose 
van het VN-fonds voor Bevol-
kingsactiviteiten (UNFPA), 
dat zijn bevindingen heeft 
neergelegd in een rapport 
over de stand van zaken met 
betrekking tot de wereldbe-
volking. 

Als we er tenminste in slagen het tem-
po van de programma's waarmee nu de 
groei van de wereldbevolking wordt 
tegengegaan, te handhaven. 
Het eerste werelddeel dat volgens de 
laatste voorspellingen het „nulpunt" in 
de bevolkingsgroei zal bereiken, is Eu-
ropa. In 50 jaar vanaf nu zullen er hier 
nog eens 50 miljoen mensen bijkomen; 
dan houdt het op. Daarna komt Noord-
Amerika aan de beurt, dat volgens de 
verwachtingen uiteindelijk 320 mil-
joen inwoners zal tellen. 
Heel anders is de situatie in de Derde 
Wereld. Zuid-Azië bijvoorbeeld zal zijn 
aantal inwoners (nu 1400 miljoen) zien 
verdriedubbelen, alvorens er tegen het 
eind van de 21ste eeuw een evenwicht 
wordt bereikt. In Oost-Azië ligt dat 
weer heel anders. Daar zal met name de 
enorme vertraging van de bevolkings-
groei in de Volksrepubliek China er-
voor zorgen dat er tussen nu en het jaar 
2090 „slechts" 500 miljoen mensen bij-
komen. Dan is de groei tot staan ge-
bracht. In Latijns-Amerika zal evenals 
in Zuid-Azië een verdriedubbeling van 
het huidige inwonertal plaatsvinden. 
In dit werelddeel  wonen op het 
ogenblik 400 miljoen mensen. De toe-
name van het aantal mensen verschilt 
daar nogal wat van land tot land. In 
Mexico zet de bevolkingsgroei het 
meest door. Verwacht wordt dat het 
inwonertal daar dat van de Verenigde 
Staten zal gaan evenaren. 
Het laatste werelddeel waarin een sta-
bilisatie van de bevolkingsaanwas zal 
optreden is Afrika. Er is daar op het 
ogenblik nog geen enkel teken van een 
verminderende bevolkingsgroei te be-
speuren. UNFPA neemt aan dat er op 
het moment dat er een einde aan de 
groei komt viermaal zoveel mensen als 
nu op dit continent zullen wonen. 
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Internationaa_ welzijnscongres 
De 21e International Conference on Social Welfare zal plaatsvinden van 29 augus-
tus tot 4 september 1982 in Brighton, aan de zuidkust van Engeland. De conferen-
tie wordt geauspicieerd door de Int. Council on Social Welfare en georganiseerd 
door de Britse National Council for Voluntary Organisations (NCVO) te Londen. 
Men houdt rekening met ca 2000 deelnemers, uit kringen van beleid, opleiding en 
praktijk; uit overheids- en vrije organisaties, vanuit vele landen in de wereld. 

Het congresthema luidt: „Actie voor sociale vooruitgang— bijdragen van gouver-
nementele en niet-gourvernementele organisaties". Dit breed geformuleerde on-
derwerp wordt geconcretiseerd in diverse subthema's, met een voorrang aan 
actuele politieke vraagstukken. Er zal tijdig een basisdocument beschikbaar zijn, 
opgesteld door de Australiër David Scott, aan de handvan ingewonnen gegevens 
van tal van nationale comités en internationale orgnisaties. 

De ICSW-congressen laten zich karakteriseren door opinievorming, informatie-
uitwisseling en contactlegging. 
Deelname aan het congres staat open voor iedere belanghebbende/belangstel-
lende in de welzijnssector, zowel uit de kring van de overheid als uit het particu-
lier initiatief, inclusief het vrijwilligerswerk. De deelname vanuit Nederland ge-
beurt via het Nationaal Comité (NRMW), waar nadere informatie verkrijgbaar is. 
Adres: Eisenhowerlaan 146, 2517 KP 's-Gravenhage, telefoon (070) 512141 

2:Jr! 

„Uit de vonk zal de vlam oplaaien" is een uitgave van drukkerij „Volharding" Groningen, 
waar „De Vonk" in de oorlog ook enige tijd gedrukt is. Prijs f 27,50 plus f 4.25 portokosten 

In „Uit de vonk zal de vlam oplaaien" wordt de oorlogsgeschiedenis verhaald van 
de verzetsgroep rondom het illegale blad De Vonk, dat na de oorlog als De Vlam 
zou verschijnen. 

,,Tot nu toe is in de geschiedschrijving over Nederland in de Tweede Wereldoor-
log relatief weinig aandacht aan deze groep geschonken," zeggen de samenstel-
lers Hans Berendsen en Rik Weeda in de Verantwoording. 
Daar is dan met deze publikatie een einde aan gekomen. 
De „Vonk-groep" was een pacifistische en anti-militaristische beweging, die ook 
tijdens de bezetting (nog) pleitte voor geweldloos verzet. In het boek talrijke 
gegevens e.d. over mensen als Tom Rot, Wim Storm,  Henk Sneevliet, Jef Last en 
Hein Vrind. 
Een boek, dat in geen enkele bibliotheek over de Tweede Wereldoorlog mag 
ontbreken, want de auteurs hebben heel wat uit archieven (en door middel van 
gesprekken en telefoontjes— het kan nu nog . . .!) tevoorschijn gehaald, dat anders 
wellicht verloren zou zijn gegaan. 
Aan het slot een goede literatuurlijst en een lijst van de geïnterviewde personen. 



Grote rol in ouderenwerk 

IN AMSTERDAM 

Jongeren nodig voor het ouderen-werk 
„Soms komt iemand wel eens binnenlopen en vraagt: wáár 
zitten de klaverjassers? Dan zeggen wij: die hebben we hier 
niet en dan is zo iemand meestal weer gauw verdwenen. Hand-
werkclubjes hebben we ook niet; wij willen een lacune opvul-
len. We organiseren kulturele middagen; kultureel met een 
kleine K." 

Oisterwijk, Ootmarsum en Zuid-Lim-
burg. Er zit heel wat werk aan vast: je 
moet zorgen dat er een bus is om de 
mensen te brengen en te halen en ter 
plekke moet er van alles te doen zijn; 
dagtochtjes per bus, wandelingen, ex-
cursies . . ." Mw. Van Laar: „Maar het is 
énig werk." 

Aan het woord de heer D. van Laar (72), 
voorzitter van het overkoepelend be-
stuur van de vijf (Humanitas) bejaar-
denclubs, die Amsterdam telt. Met 
hem en zijn vrouw (leidster van een 
club in haar eigen buurt: de Water-
graafsmeer) praatten over de vijf clubs, 
die ieder met een eigen clubleiding 
„draaien". Eenmaal in de zes weken 
komen de clubleidingen onder voorzit-
terschap van de heer Van Laar bijeen 
„om de gang van zaken te bespreken" 
en om de maandelijkse programma's 
samen te stellen. 
D. van Laar: „Bij elkaar zijn dat heel 
wat programma's, want we werken van 
half september tot half juni. Gelukkig 
hebben we een grote steun aan onze 
secretaresse Madelon Peters. Zij stu-
deert psychologie en ze heeft een grote 
inbreng wat die programma's betreft. 
Maar de clubs zelf komen ook met de 
nodige ideeën." 

- Wat zijn de wensen? 
D. van Laar: „Bovenaan het verlang-
lijstje staan altijd weer lezingen met 
dia's. Lezingen over reizen, waarbij de 
Veluwe net zo in trek is als bijvoor-
beeld een reis naar Thailand. En dan 
muziek hè. Operette- en opera-muziek. 
Daarvoor worden wel professionele 
zangers en zangeressen uitgenodigd,  

maar óók „professionals in de dop". 
Leerlingen van het conservatorium 
doen vaak hun eerste ervaring in een 
bejaardenclub op." 
Mw. Van Laar: Je probeert natuurlijk 
steeds iets nieuws te verzinnen. Zo 
hebben we ook eens een schoonheids-
specialiste uitgenodigd. Die heeft eerst 
allerlei praktische adviezen gegeven 
over voetbehandeling en hoe je moet 
lopen enzo en daarna heeft ze een 85-ja-
rige opgemaakt. 
Je zag haar zó veranderen: dat vonden 
de mensen erg leuk hoor. Maar daar-
naast nodig je ook wel eens een lid van 
de gemeenteraad uit om te vertellen, 
hele een gemeenteraad werkt. En ook 
mensen van de verkeerspolitie, van de 
plantsoenendienst, van sociale zaken 
en andere gemeentelijk diensten heb-
ben over hun werk verteld. Daarna 
krijg je dan altijd veel vragen en en dat 
is voor beide partijen plezierig. 
Van te voren weet je bij veel dingen 
niet, hoe het zal uitpakken. In de ene 
club wordt gezegd: die willen we nooit 
meer horen, terwijl in een andere club 
wordt gezegd: wanneer komt die nou 
weer eens?" 

D. van Laar: „Ieder jaar organiseren 
wij ook vakantieweken. Die zijn altijd 
een groot succes. Dit jaar gaan we naar 

Al een poosje ... 

Het echtpaar Van Laar doet dit „enige 
werk" al een poosje. Want de heer Van 
Laar heeft Humanitas van het prille 
begin af meegemaakt. Ja, er zelfs in de 
oorlog al over gepraat „dat er zo'n 
soort organisatie zou moeten komen." 
D. van Laar: „Jo Boetje en Piet Faber 
waren goeie vrienden van ons. Voor de 
oorlog schakelden de kerkelijke in- 
stanties vrijwilligers in om voor oude 
en zieke mensen, die zelf niet meer op 
straat kwamen, „de steun" te gaan ha-
len en brengen. Toen zeiden wij al te-
gen elkaar: zoiets zouden wij toch ook 
moeten doen." 
Mw. Van Laar: „Toen Humanitas een-
maal was opgericht, heb ik als vrijwil- 
ligster ruim tien jaar voor allerlei men-
sen die dat zelf niet konden doen, hun 
uitkering gehaald en gebracht. Dat 
vonden de mensen nog erg gezellig 
ook." 
D. van Laar: „Humanitas had ook al 
gauw een afdeling reclassering en 
kinderbescherming (lachend). Ik heb 
nog reclasseringswerk gedaan. Mijn 
eerste „cliënt" was een souteneur. 
Een triest geval: de man was een on-
geschoold arbeider, deed sjouwers-
werk in de haven. Op een goede dag 
maakte hij kennis met een meisje, 
waarop hij dadelijk verliefd werd. 
Dat meisje bleek een prostitué te zijn. 
Zij werkte en dus mocht hij niets 
doen. Maar ze was nogal jaloers en in 
een jaloerse bui ging ze hem bij de 
politie aangeven. In die tijd werd een 
souteneur naar Veenhuizen gestuurd. 
Hij kreeg drie maanden Veenhuizen 
en een jaar voorwaardelijk. Ik was 
toen hoofdambtenaar bij Publieke 
Werken en het lukte mij om hem een 
baan te bezorgen bij een aannemer. 
Later is hij getrouwd . . . Néé, niet met 
die prostitué. 
Achteraf denk je wel eens: het is een 
wonder dat je geen brokken hebt ge-
maakt. Maar ja, je deed watje dacht dat 
goed was. Nu moet ik wel zeggen, dat 
de penoze toen anders was. Er was 
meer sportiviteit onder die jongens en 
ze hadden een ere-code. Als penoze 
jongens uit stelen gingen, hadden ze 
nooit een revolver bij zich." 

Ouderen 

Maar het werk met ouderen heeft toch 
altijd de grootste rol gespeeld in het 
leven van Dick van Laar. 

vervolg op pag. 12 
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Koperen dienstverband 
Op 1 april 1982 was Joan Mori 121/2  jaar als maatschappelijk werkster in 
dienst van onze vereniging bij de jeugdbeschermingsafdeling. 
Joan trad in dienst ten behoeve van ons landelijk voogdijwerk; na de 
decentralisatie van dit werk behoort zij tot het Amsterdamse jeugdbe-
schermingsteam. 

In de jaren waarin zij bij ons werkzaam is heeft zij een aantal organisatori-
sche „stormen" mede doorstaan. Haar werkterrein is, zeker sedert 1 januari 
1981 ingrijpend gewijzigd. 

Wij hebben Joan leren kennen als een werker die zich uiterst betrokken 
voelt bij het wel en wee van jongeren, pleegouders en ouders waarmee zij te 
maken heeft. Daarnaast heeft zij met grote souplesse en belangstelling de 
ontwikkelingen in onze jeugdbeschermingsafdeling gevolgd en zich inge-
zet om de kwaliteit van haar en ons aller werk zo goed mogelijk te handha-
ven en te verbeteren. 
Zij sloot in 1980 haar studie aan de Voortgezette Opleiding af. 

Wij hopen Joan nog geruimte tijd voor ons werk te mogen behouden. Onze, 
door ouderen veelvuldig in de steek gelaten kinderen, hebben in Joan een 
uitermate trouwe begeleidster gevonden en dat lijkt ons een levenserva-
ring die telt! 

Op 14 mei j.l. hebben collega-maatschappelijk werkers van de afdeling 
Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht, medewerkers van het Cen-
traal Bureau, bestuursleden van de afdeling Amsterdam en van de Lande-
lijke Bestuurscommissie Jeugdbescherming, alsmede enige van „haar 
kinderen en pleegouders" Joan in de bloemetjes gezet. 
Proficiat Joan! 

Munt-actie 
Maandag 24 mei j.l. is er door de vrijdenkersvereniging „De Vrije Gedach-
te" een muntactie gestart op het Muntplein te Amsterdam. Met deze actie 
wordt er door middel van stickers op rijksdaalders geprotesteerd tegen het 
randschrift „God zij met ons" op guldens en rijksdaalders. 
Uit het feit dat een dergelijk randschrift in Nederland op de munten staat 
vermeld kan volgens de Vrije Gedachte geconcludeerd worden, dat er 
weinig rekening gehouden wordt met de algemeen levende wens in Ne-
derland tot scheiding van kerk en staat. 
De stickers voor de rijksdaalders (voor de guldens zijn er geen stickers) zijn 
te bestellen bij De Vrije Gedachte, 1 vel met 24 stickers kost f 1,— en in 
verband met portokosten is het het meest rendabel als er minimaal 5 vellen 
besteld worden via girorekening 274551 van de Vrije Gedachte te Rotter-
dam, postbus 1087. 

Nieuwe start kringloopkrant 
De Kringloopkrant heeft een nieuwe start gemaakt. Medio mei verscheen 
het nieuwe nummer, speciaal bedoeld voor het kader van Humanitas. 
De nieuwe Kringloopkrant is op een meer journalistieke manier samenge-
steld. De nadruk ligt op de nieuwsvoorziening: korte berichten over activi-
teiten en onderwerpen die voor het land interessant zijn. In dit nummer 
treffen we tal van rubrieken aan met berichten uit bijv. het hoofdbestuur, 
het centraal bureau enz. Veel aandacht voor diverse activiteiten uit de 
afdelingen. In de rubriek Confrontatie wordt in ieder nummer een actueel 
onderwerp aan de orde gesteld. Dit keer over de vraag: wel of niet meedoen 
aan de brede maatschappelijke discussie over (kern)energie? Tot slot 
nieuws uit de zusterorganisaties met o.a. het komende congres van de 
IHEU. 
Een interessant nummer met voor elk wat wils. 
De Kringloopkrant verschijnt  vooralsnog 6x per jaar en wel tussen „Van 
Mens tot Mens" in. Alle geregistreerde leden van gewestelijke resp. afde-
lingsbesturen en bestuurscommissies krijgen het blad gratis thuis ge-
stuurd. 
Als u belangstelling heeft en de krant niet ontvangen heeft, belt u dan naar 
het centraal bureau (tel. 020-739444). 
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„In de vijftiger jaren organiseerde ik in 
West voor zo'n 200 mensen jaarlijks een 
bustocht. Dan gingen we met acht bus-
sen op stap. In diezelfde tijd werd het 
Willem Dreeshuis geopend en ik kwam 
in het bestuur terecht. Omdat die eer-
ste directrice de recreatie niet zag zit-
ten, werd aan mij gevraagd of ik dat op 
me wilde nemen. Op een gegeven mo-
ment ging die directrice weg en ik ging 
zolang voor directeur spelen. Ik kreeg 
drie maanden verlof van de gemeente. 
De nieuwe directrice zag het werk al 
gauw helemaal niet zitten en ik sprong 
weer voor drie maanden in. Met een 
nieuwe directeur wilde het niet erg 
lukken en . . . nou ja, toen vroegen ze 
aan mij of ik directeur wilde worden. 
Dat ben ik tot mijn pensioen gebleven. 
Ik ben nu 72 en ik hoop dat ik het werk 
met de bejaardenclubs nog een poosje 
kan blijven doen. Ik hóud van mensen 
en dat heb je bij vrijwilligerswerk wel 
nodig." 
Het bejaardenwerk in Amsterdam 
„drijft" op de groep vrijwillig(st)ers, 
die als gastvrouw optreden, koffie en 
thee zetten, de contributie innen (ie-
der clublid betaalt 75 ct. per week) en 
sommige leden sparen voor hun 
vakantie. Dat alles moet „in de boe-
ken worden bijgehouden." 
Mw. Van Laar: „Maar ja hoor, we zit-
ten wel met problemen! Het ledenbe-
stand in Amsterdam is overwegend 
„bejaard". We hebben zelfs een leid-
ster van ... 83 jaar. Het gaat nog goed, 
maar we zijn wel hard aan verjonging 
toe!" 

A.v.Z. 

Windmolens 
Steeds vaker ontvangen gemeenten 
aanvragen van particulieren en bedrij-
ven om een vergunning een windmo-
len te mogen plaatsen. Helaas houden 
de huidige voorschriften op het gebied 
van bouwvoorschriften, bestem-
mingsplanvoorschriften e.d. geen re-
kening met het oprichten van wind-
molens. Ook wat de gevaarsaspecten 
van windmolens betreft en de (geluids) 
hinder is nog maar weinig bekend. 
De „Vereniging van Nederlandse Ge-
meenten" heeft nu een boekje uitgege-
ven om de gemeenten toch enig inzicht 
in deze nieuwe materie te verschaffen. 
„Gemeenten en windmolens" is ver-
schenen bij de Uitgeverij van de Ver-
eniging van Nederlandse Gemeenten, 
's:Gravenhage en kost f 15,—. 



In het februari-nummer van Van 
Mens tot Mens haalde ik het SER-
rapport aan over het probleem van de 
steeds vroegere beëindiging van het 
arbeidsleven van mensen. Het ver-
onderstelde, dat de nu al geldende 
gevarenzOne van rond de vijfenvijftig 
jaar wel eens zou kunnen terugschui-
ven naar vijftig jaar. Over dezelfde 
dramatische ontwikkeling gaat een 
brief die de Landelijke Stuurgroep 
„Voorbereiding op de derde levens-
fase" van de Nederlandse Federatie 
voor Bejaardenbeleid in april jl. aan 
de inmiddels ex-minister van Sociale 
Zaken • en Werkgelegenheid stuurde 
met haar visie over de oudere werk-
nemer op de tegenwoordige ar-
beidsmarkt. 
Men stelt vast, dat een aantal advie-
zen en rapporten bezorgdheid uit-
spraken over de voortdurend ver-
slechterende positie van de ouderen 
op de arbeidsmarkt. Tevens bepleit-
ten zij oplossingen voor de oudere 
werknemerproblematiek. 
De Stuurgroep meent dat de beleids-
keuzen tot nu toe het probleem alleen 
maar hebben verergerd. Hoewel men 
begrip heeft voor de verslechterende 
economische situatie, vindt men dat 
niet ouderen daarvan exclusief de 
dupe moeten worden. 
„Wij kunnen ons niet verenigen met 
de huidige ontwikkeling, schrijft 
men, waarbij de inkrimping van 
werknemersbestanden en het schep-
pen van werkgelegenheid voor jon-
geren mede gerealiseerd zullen wor-
den door de uitstoot van ouderen uit 
het formele arbeidsbestel." 
De Stuurgroep meent dat daarmee 
een heilloze en naar alle waarschijn-
lijkheid onomkeerbare weg betreden 
wordt die het funktioneren van onze 
samenleving in zijn geheel bedreigt. 
Langdurige werkloosheid aldus de 
Stuurgroep heeft vooral onder oude-
ren grote proporties aangenomen. 
Van de boven-vijftigjarigen is 45% 
langdurig werkloos. Onder de boven-
zestigjarigen is dit zelfs al 64% en dan 
is kortstondige werkloosheid nog 
buiten beschouwing gelaten. Deze 
cijfers behoeven enige correktie als 
rekening gehouden wordt met de 
sterk toegenomen mogelijkheden om 
via een regeling vervroegd uit te tre- 

den (de zogenaamde VUT-regelin-
gen). VUT-regelingen bestaan er in-
middels al voor 80% van de werkende 
beroepsbevolking. Gemiddeld ma-
ken 40 tot 60% van de VUT-gerech-
tigde boven-tweeënzestig of drieen-
zestigjarigen van zo'n regeling ge-
bruik. Als de VUT niet als een vorm 
van werkloosheid, maar als een alter-
natieve vorm van vervroegde pensio-
nering gezien wordt, dan moet het 
werkloosheidscijfer onder ouderen 
worden herzien. Maar zelfs dan blijft 
dit nog altijd schrikbarend hoog. 
Hoewel arbeidsongeschiktheid niet 
onder werkloosheid valt is het een 
publiek geheim dat zich in de catego-
rie „ouderen in de WAO en de AAW" 
een groot aantal „verborgen" oudere 
werklozen bevindt. De preciese om-
vang van hun aandeel is overigens 
niet bekend. 
De ontwikkeling naar een terzij-
destelling van boven-571/2-jarigen bij 
collektief ontslag of collektieve non-
activiteitsregelingen is zorgwek-
kend. Tot voor enkele jaren werd er 
vrij zorgvuldig op toegezien dat voor-
al ouderen zo lang mogelijk gehand-
haafd werden. Wie veel dienstjaren 
had kwam, zodra er ontslagen moes-
ten vallen pas als laatste in aanmer-
king (het ancienniteitsprincipe). 
Toch werd er nogal eens oneigenlijk 
gebruik gemaakt van de mogelijk-
heid om oudere werknemers te ont-
slaan, via de „verlengde WWV-rege-
ling", die ervoor zorgt dat een ontsla-
gen oudere werknemer na 21/2  jaar 
werkloosheid niet automatisch bij de 
bijstand belandt. 
Om eenzijdige selectie van oudere 
werknemers bij personeelsinkrim-
pingen te voorkomen, stelde het mi-
nisterie van Sociale Zaken in 1976 
richtlijnen op. Men introduceerde het 
„afspiegelingsprincipe". Bij onver-
mijdelijk collectief ontslag mocht de 
leeftijdscategorie van boven-571/2-ja-
rigen niet oververtegenwoordigd zijn 
in het totale ontslagbestand. 
Inmiddels is dit principe echter 
doorbroken. Nu mogen 571/2  jarigen 
en ouderen bij collectieve  ontslagen 
oververtegenwoordigd zijn. Hieruit 
spreekt een denktrant die zijn oor-
sprong vindt in een „aanvechtbaar" 
beroep op de solidariteit van oude- 

ren. Feitelijk worden ouderen moreel 
geprest om zich direkt of indirekt ten 
gunste van jongeren uit het arbeids- 
bestel terug te trekken. Dat blijkt ook 
uit het banenplan van de Vereniging 
van Nederlandse Gemeenten, waarin 
het vertrek van boven-571/2-jarigen 
'centraal gesteld wordt ten behoeve 
van de aantrekking van werkloze 
jongeren. 
Hetzelfde geldt voor de wensen van 
de Universiteit van Amsterdam en de 
Technische Hogeschool in Delft die 
het plan hebben om hun boven, let 
wel!, vijftigjarige werknemers drin-
gend te verzoeken om van een spe-
ciale wachtgeld-regeling gebruik te 
maken. 
En dit alles, terwijl er nauwelijks 
zicht is op de betekenis van die ver-
vroegde uittreding! 
De wijze waarop steeds meer over 
ouderen op de arbeidsmarkt wordt 
geschreven tendeert bijna als vanzelf 
naar een afschrijving. Zo wordt over 
een herziening van het pensioenstel-
sel vooral gedacht in termen van ver-
vroeging van de pensioendatum. 
Daarmee zou dan in ieder geval het 
vertrek van vrijwel alle boven-zes-
tigjarigen uit het arbeidsbestel een 
feit worden. 
En herverdeling van arbeid, zo hier al 
sprake van is, zou vooral via de oude-
re werknemers moeten plaatsvinden. 
Een en ander is niet anders te zien dan 
als een bewust streven om het ver-
vroegde vertrek van ouderen uit het 
werk structureel en voorgoed vast te 
leggen. Daarmee lijkt de stap van 
pensioenrecht naar pensioenplicht 
en van VUT-recht naar VUT-plicht 
nabij. 
Indien de her-invulling van het be-
grip arbeid op een dergelijke voor 
ouderen discriminerende manier 
doorzet, zullen oudere werknemers 
die aan de slag willen blijven het 
steeds moeilijker krijgen. 

Tot zo ver de brief van de Stuurgroep, 
die er bij de minister op aandrong om 
bij de verdere ontwikkeling van zijn 
werkgelegenheidsplan oudere werk-
nemers niet op voorhand af te schrij-
ven. Als Jong Oud Trust kunnen we 
het daar slechts mee eens zijn. 

Michael Kerkhof 

Nogmaals oudere werknemers 
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Energie 
De Grosz Wind Anlage, de grootste 
windmolen ter wereld met een vermo-
gen van 3 MW die in West-Duitsland 
aan de Elbe wordt gebouwd zal naar 
verwachting eind van dit jaar in bedrijf 
gaan. De kosten van de windmolen 
worden op 87 miljoen DM geschat, en 
dat is 10 miljoen méér dan was begroot. 
De jaarlijkse elektriciteitsproduktie 
zal 12 miljoen kWh bedragen. 

Erik de Rode 
Dit jaar is het duizend jaar geleden dat 
de Viking Erik de Rode vaste voet op 
(het eiland) Groenland zette. Daarom 
vinden er allerlei activiteiten plaats op 
dit grootste eiland ter wereld, terwijl de 
hotelaccommodatie flink is uitgebreid. 
Het Deense toeristenbureau gaat nu 
rondreizen (van 8 dagen) organiseren 
naar Groenland om ondermeer de 
plaats te bezoeken waar Erik voet aan 
wal zette. 

Gescheiden mensen 
In het kwartaalblad van de Stichting 
Organisatie Gescheiden mensen van 
maart 1982, wordt uitvoerig aandacht 
besteed aan het wetsontwerp kin-
deromgangsrecht, dat in de Eerste 
Kamer is vastgelopen. Rechters probe-
ren de wet tegen te houden, aldus dit 
blad. U kunt begunstiger worden van 
S.O.G.M. door storting van f 25,— per 
halfjaar off 45,— per jaar op postreke-
ning 22 04 50 t.n.v. penningmeester 
S.O.M.G. Den Haag. 

Vrouwen 
Méér communicatie met vrouwenbe-
wegingen in allerlei landen en vooral 
met die in de Derde Wereld. Dat wil de 
Stichting ISIS. Bulletin nr. 17 is vooral 
aan dit onderwerp gewijd. Te verkrij-
gen door storting van f 6,— op giro 
37 19 38 8 t.n.v. Stichting ISIS, Neder-
land. 

Geboorteakte 
Transseksuelen: mannen die zich 
vrouw voelen en zich als zodanig wil-
len gedragen en vrouwen die het om-
gekeerde voelen èn willen, zullen bin-
nenkort hun geboorteakte kunnen la-
ten veranderen. Tenminste als het 
parlement akkoord gaat met het wets-
ontwerp van minister De Ruiter. De-
genen die hiervoor in aanmerking wil-
len komen, mogen niet getrouwd zijn, 
terwijl hun oorspronkelijke seksuele 
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voortplantingsfuncties niet meer mo-
gelijk mogen zijn. 

Onder anderen 
Tijdens de Gouden Eeuw was Neder-
land een ontmoetingsplaats van diver-
se culturen, waarvan nog steeds sporen 
in onze taal en in sommige achterna-
men. In deze tijd is Nederland opnieuw 
een ontmoetingsplaats voor allerlei 
culturen. Hierover gaat het boekje 
„Onder anderen', dat vooral bestemd 
is voor de hoogste klassen van het ba-
sisonderwijs. Maar leerzaam óók voor 
degenen die de schooljaren achter zich 
hebben. Het boekje kost f 12,50. Via de 
boekhandel, uitgave Spruyt, Van 
Mantgem en De Does. 

Babyvoeding 
De werkgroep Babyvoeding en de 
Derde Wereld heeft een diaserie be-
schikbaar over oorzaken en achter-
gronden van de problematiek van de 
babyvoeding. De ruim 40 dia's kosten 
ongeveer f 13,—. Aanvragen bij Wim 
Spit, Kolfstraat 13, 9717 GP Gronin-
gen. tel. 050 — 12 79 47. 

Een-oudergezinnen 
Van maandag 2 aug. tot zaterdag 7 aug. 
wordt in Den Alerdinck, Den Aler-
dinckweg 2, 8055 PE Laag Zuthem, tel. 
05290-541 een week gehouden voor 
éénoudergezinnen onder de naam 
„Van bewogen naar bewegen". Er 
worden ervaringen uitgewisseld in ge-
sprek, spel en expressie. Kosten 
f 210,—p.p., kinderen tot en met 15 jaar 
f 105,—. Opgave en inlichtingen bij 
bovenstaand adres. 

Ongehuwd samenwonen 
Ongehuwd samenwonen is in ver-
schillende Westeuropese landen en in 
de Verenigde Staten de afgelopen tien 
jaar sterk toegenomen. Het komt het 
meest voor onder mannen en vrouwen 
tussen de twintig en dertig jaar. Het 
hoogst scoren landen als Zweden en 
Denemarken waar in 1977 respectie-
velijk 15 en 13 procent van de paren 
ongehuwd was. Ook in Nederland 
neemt deze vorm van samenleven in 
omvang toe. Exacte cijfers ontbreken 
echter. De schattingen lopen uiteen 
van 3 tot 7 procent. 

Reumapatiënt 
Voor reumapatiënten bestaat het 
maandblad „In Beweging", waarin in-
formatie, aandacht voor ontspanning 
en meningen van de reumapatiënten 
zelf. Reumapatiënten betalen voor een 
jaarabonnement f 20,—. Opgeven Ne-
derlandse Bond van Reumapatiënten-
verenigingen, Postbus 45, 7490 AA 
Delden, tel. 05407-1762. 

Gehandicapten 
In de brochure ,,Wielewaal vakanties 
1982" dit jaar veel informatie over 
vakanties voor gehandicapte jongeren  

van 6 t/m 25 jaar. Nieuw zijn reizen naar 
Frankrijk en Duitsland en een over-
zicht van de organisaties die zich met 
reizen voor deze jongeren bezig hou-
den. Adres: Stichting De Wielewaal, 
Postbus 426, 6710 BK Ede. tel. 08380 — 
32246. 

Hobby '70 
Van 13 tot en met 17 oktober a.s. wordt 
in De Tamboer te Hoogeveen voor de 
zevende maal de Hobby '70 tentoon-
stelling gehouden. Op deze tentoon-
stelling worden werkstukken die in de 
vrije tijd zijn vervaardigd, zoals schil-
derijen, beeldhouwwerken, sieraden, 
keramiek enzovoorts tentoongesteld 
èn eventueel bekroond! Inlichtingen 
bij Rieks Siebering, Rechtuit 103, 7913 
VJ Hollandscheveld, tel. 05285 — 1908. 

Nieuwsbrief HOM 
Het Humanistisch Overleg Mensen-
rechten (HOM) heeft zijn Nieuwsbrief 
in een nieuw jasje gestoken, wat de 
leesbaarheid heeft verhoogd. In het 
laatste nummer veel aandacht aan de 
landelijke bijeenkomst van 6 maart jl., 
waar minister Van der Stoel het woord 
voerde. De bedoeling is ook dat de 
Nieuwsbrief een communicatie-func-
tie gaat vervullen tussen de diverse 
HOM-werkgroepen. De HOM Nieuws-
brief kost f 1,— plus f 1,10 portokos-
ten. Overmaken op giro 14 60 11 5 t.n.v. 
Hum. Overleg Mensenrechten, te 
Utrecht. 

Tweede generatie 
Tot 4 januari 1984 wordt in het Volken-
kundig Museum te Tilburg een ten-
toonstelling gehouden over de tweede 
generatie kinderen van Turkse gastar-
beiders. De tentoonstelling is afkom-
stig van het Museum voor Land- en 
Volkenkunde te Rotterdam. 

Vredesboek 
Van Bernard Benson's „Le Livre de la 
Paix" is nu in België een Nederlandse 
editie verschenen: „Het Vredesboek". 
Het is het verhaal van een jongetje dat 
de presidenten van de drie machtigste 
landen van de wereld opzoekt en hun 
vraagt waarom ze geen vrede willen 
sluiten. Inlichtingen bij de uitgever 
Kritak, Vesaliusstraat 1, 3000 Leuven, 
België. 

Huisraad 
De Stichting Tijdelijk Eigen Kamer, is 
een vrijwilligers organisatie, die voor 
opvang zorgt van ex-gedetineerden. 
Voor het inrichten van de woningen 
zoeken wij nog bruikbare huisraad, zo-
als gaskachels, kooktoestellen, geisers, 
koelkasten, meubelen en verdere in-
ventaris, om een woning wat bewoon-
baar te maken. 
Na afspraak worden de spullen bij u 
opgehaald. 
Meldingen worden gaarne verwacht 
bij de heer Ph. van Dalen, Kerkstraat 
257, 	Amsterdam, 	telefoon: 
(020) 26 27 44. 



Humani"tas" 
Voor de Afdeling Fondswer-
ving en Propaganda heeft ons 
drukkerijprojekt in Limburg 
een tas vervaardigd. Deze tas is 
te bestellen bij het Centraal 
Bureau in Amsterdam en kost 
f 3.75. Afdelingen die meerde-
re exemplaren bestellen (min-
stens 20) betalen f 3.25 per 
stuk. Bestellen door het bedrag 
(van aantal bestelde tassen) 
over te maken op giro 582 000 

ten name van Humanitas, 
Amsterdam met vermel-

ding van (aantal) 
Humani"tas(sen)". 
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uit afdelingen 
en gewesten 

       

       

       

       

      

      

        

ALKMAAR In de Kaasstad heeft het 
bestuur het zó druk met de organisatie 
van allerlei activiteiten, waarbij zo'n 55 
vrijwilligers zijn betrokken, dat het le-
denkontakt INFO er een poosje bij in 
moest schieten. Maar nu is er dan weer 
een nummer verschenen, waaraan we 
„deze bijzondere mededeling" ontle-
nen: Aan de heer H. C. Hoffman, vice-
voorzitter van de afdeling werd, op 10 
februari 1982 ten stadhuize het Ver-
zetsherdenkingskruis uitgereikt voor 
zijn bijzondere verdiensten tijdens de 
Tweede Wereldoorlog. 

AMSTERDAM In de zojuist versche-
nen Nieuwsbrief wordt een oproep ge-
daan om met specifieke Amsterdamse 
ideeën op de proppen te komen. Als 
voorbeeld wordt gesteld: sommige ou-
dere, alleenstaande leden zouden best 
eens naar de schouwburg of het con-
certgebouw e.d. willen, maar zien erte-
genop om daar 's avonds alleen heen te 
gaan. Wie zou hen willen brengen en  

en tweemaal per week worden er uit-
stapjes mee gemaakt. Een fantastisch 
resultaat, waarop Emmen terecht zeer 
trots mag zijn. Misschien een idee voor 
„Elders in het land"? 

N.O. VELUWE In het mededelin-
genblaadje wijst de hierin opgenomen 
begroting een tekort aan van f 1.680,—. 
We lezen dat de penningmeester nu 
met zijn handen in het haar zit, máár 

.. dat de leden kunnen helpen door 
hun contributie op tijd te betalen. Se-
dert 1974 werd geen begroting met een 
negatief saldo aan de leden voorgelegd, 
lezen we ook (als kleine troost . . . .) 

OVERIJSSEL (GEW. CENTRUM) In 
deze afdeling is een zeer leesbaar jaar-
verslag 1981 verschenen, waaruit blijkt 
dat er heel wat omgaat in deze con-
treien. Activiteiten waren er voor ou-
deren, jongeren, woonwagenbewoners 
en buitenlandse jeugd. 
De activiteiten varieerden van taalcur-
sussen, blokfuit- en kooklessen, orga-
nisatie van en jeugdsocieteit en werk-
gelegenheidsprojekt voor woonwa-
genbewoners tot een (flinke) verkoop 
van ABAL artikelen. Uit dit jaarverslag 
ook vernomen dat het eigen gebouw in 
Deventer de naam draagt van De Ze-
ven Leeuwen. 

halen? Al dan met niet met de auto. Zo 
kunnen ze onbekommerd van een fijne 
avond genieten. 

EMMEN De Vriendenstichting van het 
Humanistisch Bejaardentehuis De 
Schans heeft binnen anderhalf jaar een 
bedrag van ...f 60.000,— bijeenge-
bracht! Hiervoor is nu een prachtige 
bus aangeschaft, waarmee ook mensen 
met rolstoel kunnen worden vervoerd. 
De bus rijdt tweemaal per week naar 
het ziekenhuis, één keer naar de markt 

ZEIST Alternatieve geneeswijzen in 
het ziekenfonds? Dat was de centrale 
vraag op een discussieavond op 13 mei 
jl. van afdeling Zeist. 
Het onderwerp werd ingeleid door 
mw. E. Best van de landelijke vereni-
ging Gezond Leven en dr. Ton, arts van 
het Regionale Ziekenfonds Midden 
Nederland. Aan de hand van stellingen 
werd er o.l.v. gewestelijk functionaris 
Steven Spaargaren over gepraat. 
De zaal discussieerde vol overgave 
mee. Een informatieve en boeiende 
avond die in de plaatselijke kranten 
aangekondigd was. 
N.B. Voor de traditionele jaarvergade-
ring vooraf was helaas wat minder be- 
langstelling . 	. . 
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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, 	 Tel. 058-138617 
8922 AD Leeuwarden. 
functionaris E. A. Vrind 
Hoendiepskade lb, 9718 BD Groningen. Tel. 050-120633 
functionaris mw. W. van Wijngaarden-Hoek 
Speenkruidstraat 279, 9404 HL Assen. Tel. 05920-11121 
functionaris B.J. Biihre 	 (9-12.00 uur) 
van Nahuijsplein 1, 8011 NB Zwolle. 	Tel. 05200-18537 
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: p/a J. W. Brouwerstraat 16, 
1071 LJ Amsterdam 

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

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

Amsterdam 	Vossiusstraat 6, Amsterdam Tel. 020-768181 
's-Gravenhage Surinamestraat 19, 's-Gravenhage Tel. 070-469608 
Rotterdam 	Heemraadssingel 184, Rotterdam Tel. 010-764811 
Z.-Limburg 	Oliemolenstraat 5, Heerlen Tel. 045-719090 
Utrecht (jeugdbescherming) Neude 29 bis, 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 

3512 AE Utrecht, 

TREKKINGS LIJST 
NATIONALE HUMANITAS LOTERIJ 

1982 

Vergunning verleend door de Staatssecretaris van Justitie bij beschikking 
van 5 november 1981, nummer L.O. 670/156/109. 

De trekking werd verricht door notaris Mr. N. J. Bunk te Amsterdam op woensdag 29 april 1982. 

Hoofdprijs 
15000,— 

nummer: 157817 

2e tot en met 5e prijs ƒ 1000,— alle nummers eindigende op 46070 
6e tot en met 55e prijs f 100,— alle nummers eindigende op 6205 

56e tot en met 95e prijs f 25,— alle nummers eindigende op 8022 
96e tot en met 495e prijs ƒ 10,— alle nummers eindigende op 985 

Kansspelbelasting zal niet worden ingehouden 

BELANGRIJK VOOR PRIJSWINNAARS: Als u een prijs hebt gewonnen stuur dan uw lot op naar Humanitas, J. W. 
Brouwerstraat 16 te Amsterdam, onder vermelding van naam, adres en eventueel giro- of banknummer. 

Onze felicitaties als u een prijs heeft gewonnen. Heeft u geen prijs gewonnen dan kan het idee dat wij veel goed werk 
kunnen doen met uw geld voor u een troost zijn. J 
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Humanitas 
Giro loterij 
De giro-acceptkaart en de fol-
der van onze giroloterij waren 
door • diverse omstandigheden 
aan de late kant. DE TREK-
KING IS ECHTER REEDS OP 
30 JUNI a.s. Stuur uw betaling 
om mee te doen dus SPOEDIG 
naar giro of bank. Vooral voor 
deelnemers die per bank beta-
len is extra haast geboden om-
dat de ervaring leert dat dit 
langer duurt dan bij de giro. 

EN BEDENK WEL: 
MEEDOEN 
IS NU 
IN VERBAND 
MET DE VERMINDERING 
VAN ONZE SUBSIDIE 
VOOR HUMANITAS 
DRINGEND NODIG. 


