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OM OM TROTS OP TE ZIJN. Afd. Zuid Limburg van Humanitas heeft een initiatief geno-
men, waarop de afdeling trots kan zijn. Met medewerking van andere organisaties kwam een 
drukkerij-projekt tot stand, waar 8 jonge werklozen worden opgeleid voor „het echte bedrijf." 
(pagina's 7 en 8 en onderstaande foto). 

EXTRA 8. Dit keer is Van Mens tot Mens uitgebreid met acht extra pagina's, die gewijd zijn 
aan de discussie over kernbewapening. Dit onderwerp komt op de speciale conferentie van 15 
mei a.s. ter sprake. 

MENS EN SAMENLEVING. In deze serie een gesprek met de schilder CONST ANT en 
ontwerper van NEW BABYLON: „de stad van de toekomst". Met hem een gesprek over dat 
toekomstbeeld en over de noodzaak van „een andersoortige maatschappij." 

TENSLOTTE vindt U in dit eerste nummer van 1982 de vaste rubrieken: JOT; Kort van 
Stof; nieuws uit de afdelingen en meningen van onze lezers. 
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Reizen 
Mag ik de brief van Kor Deisting in 
Van Mens tot Mens van oktober nog 
even aanvullen? Daarin wordt een 
aantal landen opgenoemd, waar 65-
plussers goedkoop kunnen reizen. 
Zwitserland staat er niet bij, maar 
daar is het net als in Nederland. 

Hoogachtend 
(naam onleesbaar) 
Noordweg 275, Middelburg 

Schaamrood 
Aangezien ik 76 jaar ben, kan ik het 
niet meer opbrengen om een Algemene 
Vergadering bij te wonen. Maar het 
verslag erover las ik met veel plezier; er 
was leven in de brouwerij en dat is voor 
een vereniging een goede zaak, dacht 
ik. 
Maar ik las ook de ingezonden brief 
van Marius Hofhuis en die was niet zo 
tevreden. Nou mag dat natuurlijk best, 
maar het lijkt mij toch te ver gaan, dat  

de heer Hofhuis het schaamrood op de 
kaken krijgt, als hij de naam Humani-
tas uitspreekt. Humanitas heeft voor 
mij altijd veel betekend, vandaar deze 
brief. 

Met vriendelijk groeten 
Mevr. Swart, 
Amsterdam 

Humanitas-loterij 
Regelmatig ontvang ik via de post ac-
ceptgirokaarten om mee te doen met 
een of andere Humanitas-loterij. 
ik erger me daaraan, want ik vind dat 
Humanitas onwaardig. Maatschap-
pelijke dienstverlening behoort niet af-
hankelijk te zijn van giften of loterijen. 
Dit past zeker niet bij de manier waar-
op Humanitas haar werk wil verrich-
ten. Dit is zeker een taak van de over-
heid om door middel van algemene 
middelen dit werk mogelijk te maken. 

Ch. J. de Geer 

Geachte heer/mevr. de Geer, 

Ik wilde dat het waar was dat de lote-
rij niet meer nodig was. Helaas is het 
bittere noodzaak. Nadat uw brief bij 
ons was binnengekomen was er een 
brief van CRM waarin mededeling 
werd gedaan dat we een (on)behoor-
lijk bedrag per jaar moeten inleveren 
van onze subsidie. 
We zijn het volkomen met u eens dat 
het niet nodig moest zijn, maar 
. . ..het is nu eenmaal beslist nodig en 
nu meer dan ooit. We rekenen dus ook 
op uw deelname aan onze loterij. 

Joop van Dalen 
Fondswerving en Propaganda 

Ouderen 
De Bestuurscommissie HUMANITAS 
Welzijn voor Ouderen heeft een boek ge-
schreven „Met Vereende Krachten", 
waarin het hedendaagse gecotirdi-
neerd bejaardenbeleid nogal wordt 
aangevallen en waarin wordt ge-
vraagd wat meer naar de ouderen zelf 
te luisteren. Daar ik al meer dan 20 
jaar als vrijwilliger werkzaam ben en 
intussen ook ',bejaard" begin te wor-
den meen ik dus ook mijn zegje eens te 
mogen doen. 
Allereerst denk ik als ik al die boeken en 
tijdschriften lees: „ach werd er eens 
wat minder ,over' bejaarden gesproken  

en wat meer ,met' hen. En daarom ben 
ik het met Ben Droste eens, dat er in elke 
plaats een ,luisterend' oor moet komen, 
dat hij bij iedereen bekend is en dat 
niet alleen verwijst maar ook begeleidt, 
indien dat wordt gevraagd. Alleen ben 
ik het niet eens met de naam „Sociaal 
Adviesbureau voor Ouderen" van Ben 
Droste. Het woord ,sociaal' is wat bela-
den en de gehandicapte jongere men-
sen hebben dezelfde practische hulp 
nodig. M.i. moet die practische hulp be-
staan uit: 
1. adviesbureau 2. georganiseerde bu-
renhulp 3. warme maaltijd-voorzie-
ning 4. Hulp bij zwaardere huishoude-
lijke karweitjes ( alpha-hulpen) 5. Hulp 
van een opgeleid helpster, indien er ook 
wat psychische problemen zijn; zij zal 
echter ook huishoudelijke hulp geven; 6. 
verpleging 7. huisvesting 8. verzor-
gings- of verpleeghuis 9. gezelligheids-
leven, 10. ombudsman (vrijwilliger?). 
Iedere organisatie is verantwoordelijk 
voor het eigen werk. Wel zou er van tijd 
tot tijd contact moeten zijn om elkaars 
werk te leren kennen. Hierbij zou het 
Adviesbureau aanwezig moeten zijn. 
De afzonderlijke Bonden voor ouderen 
en die voor gehandicapten komen voor 
hun specifieke belangen op. 
Gelukkig zijn er al heel wat goed func- 
tionerende instellingen en ik ben ervan 
overtuigd, dat ieder zijn best doet. Uit- 
eindelijk doen de jongere mensen dat 
ook voor zichzelf, want iedereen hoopt 
eens ,oud' te worden maar dan wel zo 
prettig mogelijk!! 

M. Raab-van den Broek, 
Den Haag 

Vredesdemonstratie 
Hoewel de vredesdemonstratie in Am 
sterdam een geweldige indruk op mi) 
heeft gemaakt, was ik na afloop be-
paald niet optimistisch gestemd. De 
demonstratie op zich had, ondanks 
haar massale karakter, bij mij name-
lijk niet de hoop gewekt dat nu de weg 
naar een daadwerkelijke ontwape-
nings- of vredespolitiek was openge-
legd. 
Die hoop zou bij mij wel gewekt zijn 
indien de secretaris-generaal van de 
Ver. Naties (toen nog) Kurt Waldheim 
voorop had gelopen in de kilometers-
lange vredesoptocht of op het Museum-
plein een vlammende redevoering had 
afgestoken. 
In feite heeft de secretaris-generaal van 
de Verenigde Naties door zijn afwezig-
heid onze regering een vrijbrief ver-
schaft om straffeloos door te gaan met 
haar, op de politiek van onze Big Bro-
ther afgestemd, heil- of uitzichtloos de-
fensiebeleid. Een defensiebeleid dat, 
gezien de levensfilosofie van onze de-
fensieminister, zogenaamd pragma-
tisch is. Met pragmatisme heeft dit be-
leid echter niets uit te staan. Pragma-
tisme is namelijk (maar dat geldt in 
wezen voor elk -isme) niet politiek te 
vertalen, omdat het daardoor automa-
tisch verwordt tot opportunisme. 

Wouter ter Heide, 
Langenholte (0v) 
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De schilder Constant - zijn 
achternaam Nieuwenhuijs 
gebruikt hij nooit - werd in 
2920 in Amsterdam geboren. 
Rij bezocht daar het Ilgnatius- 
college, daarna de kunstnij-
verheidsschool en weer later 
de Rijksacademie voor beel-
dende kunsten. 
Constant speelde een belang-
rijke rol bij de oprichting van 
de experimentele kunste-
naarsgroep COBRA vlak na 
de oorlog en hij is de ontwer-
per van NEW BABYION, 
waaraan hij ruim 15 jaar 2van 
midden '50 tot ca. 'TO) werkte. 
Dit projekt dat uit een aantal 
maquettes, constructies, et-
sen, tekeningen en collages 
bestaat, werd in 1974 aange-
kocht door het Haags Ge-
meentemuseum. 
New  rir  abylon is de verbeel-
ding van een totaal nieuwe 
ruimtelijke omgeving: een 
wereld van de toekomst, 
„wanneer de gehele aarde het 
woongebied van de gehele 
aardbevolking zal zijn, waar 
iedereen zich verplaatst op 
het moment waarop en waar-
heen hij wil. 
Een toekomst waarin de mens 
- door de volledige automati-
sering- bevrijd zal zijn van de 
arbeid en waarin de produk-
tiemiddelen en de grond col-
lectief eigendom zijn", aldus 
de marxist Constant, want zo 
beschouwt hij zichzelf.' 
De periode New Babylon ligt 
nu achter hem en hij wijdt 
zich weer geheel aan de schil-
derkunst: zijn werk hangt in 
alle Nederlandse musea, maar 

ook in die van Denemarken, 
Duitsland en Frankrijk. 
Daarnaast kreeg hij ook be-
kendheid door de vele artike-
len, die zowel in Nederlandse 
als buitenlandse bladen ver-
schenen. lin 1949 schreef hij 
(visionair): „Be automatise-
ring doet een groeiend leger 
van, vooral jeugdige werklo-
zen ontstaan, mensen zonder 
bezit, opgeleid voor een vak-
beoefening, die door de snelle 
technische ontwikkeling nog 
vóár first beëindig-en van deze 

vervolg op pag. 4 Constant . . .visionctire blik . . 
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Maquette New Babyion 

„De automatisering 
doet een 
groeiend leger 
van vooral jeugdige 
werkloze ontstaan: 
mensen zonder bezit, 
opgeleid voor een 
vakbeoefening, die 
door de snelle 
technische 
ontwikkeling nog 
vaar het beëindigen 
van deze opleiding 
achterhaald is . . ." 

(Uitspraak in 1949) 

vervolg van pag. 3 

opleiding achterhaald is, ar-
beiders', die nimmer zullen 
arbeiden, beroepswerklozen. 
De energie van dit jeugdige 
proletariaat, niet langer in het 
arbeidsproces 	verbruikt, 
moet zich in een andere niet-
nuttige activiteit ontladen." 
Omdat steeds toenemende 
werkloosheid én automatise-
ring aan de orde van de dag 
zijn, wilden wij graag nog 
eens praten over ,die wereld 
van  de  toekomst' zoals Con-
stant die in de vijftiger en zes-
tiger jaren zag. „Toen vond ik 
het bezig zijn met een denk-
model voor een toekomstige 
wereld zinvoller dan schilde-
ren", zegt hij nu. Dat beteken-
de toen: bezig zijn met het 
creëren van mogelijkheden 
voor een intens menselijk le-
ven. Veel. Moeilijker was en is 
het voor hem „om die wereld 
te bevolken met mensen die 
totaal anders zullen leven dan 
wij. Hun ludieke of inventieve  

gedrag kunnen wij niet bepa-
len noch ontwerpen." Toch 
vindt Constant „dat wij ons 
op zijn minst theoretisch 
reeds nu zouden moeten bezig 
houden met alternatieve leef-
vormen." 

Wij praatten met hem in de 
grote - ietwat streng, maar 
stijlvol gemeubileerde -
woonkamer van zijn huis aan 
een Amsterdamse gracht. Zijn 
laatste schilderijen aan de 
wand: totaal verschillend van 
zijn werk uit de tumultueuze 
COBRA-tijd. 
Hoe kwam de schilder Con-
stant ertoe om zich te gaan be-
zig houden met de wereld van 
de toekomst? 

Midden vijftiger jaren woonde Con-
stant een poosje in Alba in Italië. Op 
een dag nam de schilder Pinot Galli-
zio, die lid was van de gemeenteraad, 
hem race naar een zigeunerkamp even 
buiten de stad. De zigeinfiers mochten 
niet meer kamperen op de markt-
plaats en ze zaten op een strook wei-
land bij elkaar. Het kamp was heel 
armoedig, heel ellendig. De wagens 
stonden in een modderpoel' en waren 
met planken en blikken van elkaar 
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gescheiden. Op die dag kreeg Con-
stant het idee om een permanent zi-
geunerkamp voor Alba te ontwerpen. 
Het werd de eerste maquette van een 
hele serie, die samen New Babylon 
zouden gaan vormen. Net  als een zi-
geunerkamp kan ook New Babylon 
altijd opnieuw, altijd weer anders 
worden herbouwd. Een nomaden-
kamp op wereldschaal. 

- De mens van New Babylon reist veel 
hè? 
Constant: „In zijn vrije tijd wil de mens 
van nu ook graag reizen. Kijk maar 
eens als de vakanties zijn aangebro-
ken... dan gaat iedereen op rit. Ik 
denk dus dat de mensen meer reizen, 
naarmate hun vrije tijd toeneemt. In 
onze maatschappij zijn wonen en wer-
ken gekoppeld. Arbeiders moeten in 
de buurt van hun arbeidsplaats wonen. 
Wegtrekken is recreatie geworden. Bij 
New Babylon wordt uitgegaan van de 
gedachte dat vrijheid van tijd en vrij-
heid van plaats zijn gegarandeerd." 

- Alba was één ervaring, maar er gaat 
een hele filosofie schuil achter New Ba-
bylon? 
Constant: „Zo'n idee berust natuurlijk 
op een constructie van denkbeelden. 
In die tijd hield ik me erg bezig met 
leefomgeving, met architectuur. Ik 
verdiepte me erg in de vraag - en dat 
gold ook voor een aantal kunstenaars 
in het buitenland - hoe de mens zal 
leven als de automatisering zich volle-
dig zal hebben doorgezet. Dan moeten 
de mensen toch heel anders gaan le-
ven. Tot nu toe hebben ze altijd een 
strijd om het bestaan moeten voeren. 
Je komt er nauwelijks uit als je je gaat 
voorstellen, dat die strijd eens overbo-
dig zal zijn. 

„Wie zijn werkloos? 
Alleen bezitlozen 
kunnen werkloos zijn! 
Niemand zal ooit 
gezegd hebben dat 
een graaf of 'markies 
werkloos is. De adel 
had altijd grote 
minachting voor 
werken. Rijke 
playboys werken 
trouwens ook niet." 

In de maatschappij van vandaag heeft 
ieder mens zijn vaste plekje, maar het 
is wel zo, dat het wereldje waarin ieder 
mens zich tussen woning en werkende 
woonplaats van familieleden en ken-
nissen beweegt, groter is naarmate zijn 
functie belangrijker is. Als je meer 
ontwikkeld bent, als je een hogere  

functie bekleedt, ontstaan er andere 
activiteiten. Voor sommige mensen is 
het toch gewoon, om de ene dag naar 
Tokio te vliegen en een paar dagen la-
ter te lunchen in Parijs? Zoiets is niet 
weggelegd voor de arbeider. 
Het soort werk dat je doet, bepaalt ook 
je plaats in de maatschappij. Naarmate 
er minder gewerkt zal worden, zal dit 
vervagen en ook de rol van de arbeid 
zal veranderen." 

- Veel mensen lijden nu onder het feit 
dat ze geen werk hebben. Ze voelen zich 
buitengesloten, hun inkomen gaat ach-
teruit en ze schamen zich vaak voor dat 
werkloos-zijn. 
Constant: „De achteruitgang van in-
komen en het verlies van de status die 
nu eenmaal aan werk wordt ontleend is 
erg. Maar toch zou ik de vraag wel eens 
willen opwerpen: wie zijn werkloos? 
Alleen bezitlozen kunnen werkloos 
zijn! Niemand zal ooit gezegd hebben 
dat een graaf of markies werkloos is. 
De adel had altijd grote minachting 
voor werken, daarom werd er in die 
kringen nooit gewerks. Trouwens al 
die rijke playboys van nu werken ook 
niet. En daar zegt niemand iets van." 

- Werkloos zijn betekent voor veel men-
sen vaak dOk: verlies van sociale kon-
takten. 
Constant: „Als je werkloos bent moet 
je met andere activiteiten beginnen. Je 
kunt in allerlei organisaties gaan wer- 
ken en ik vind ook dat de werklozen 
zich moeten organiseren en strijden 
voor hun recht van bestaan. En als 
werk in deze maatschappij zoveel be-
tekent voor de mensen, moeten we 
naar arbeidstijdverkorting  en arbeids-
verdeling toe. 
Daarnaast blijf ik van mening dat de 
mensen los moeten komen van het 
idee, dat alleen werk maar zin kan ge-
ven aan je leven. Als je niet werkt, moet 
je via andere wegen je sociale ruimte 
uitbreiden." 

- Jij hebt geen afschuw van automati-
sering, ook al veroorzaakt die nog meer 
werkloosheid? 
Constant: „Oh nee! De bevrijding van 
de mens is niet denkbaar zonder me-
chanisatie. Automatisering betekent 
verheffing van de mens. Ik weet wel 
dat het proletariaat - tegenwoordig is 
dat woord uit de mode, eigenlijk heel 
jammer- afhankelijk is van machines. 
De afschuw voor automatisering komt 
voort uit de werkloosheid die automa-
tisering altijd teweeg heeft gebracht. 
Daarom geloof ik ook niet dat VOL-
LEDIGE automatisering in de maat-
schappij, waarin wij nu leven, is door te 
voeren. 
Het was dan ook lange tijd gebruikelijk 
om de automatisering te bagatelliseren 
en het thema „opheffing van de ar-
beid" als futurologisch gezwets af te 
doen." 
- Zo bezien was er moed voor nodig om 
een projekt als New Babylon te ontwer-
pen? 

vervolg op pag. 6 
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„De bevrijding van 
de mens is niet 
denkbaar zonder 
mechanisatie. 
Automatisering 
betekent verheffing 
van de mens. De 
afschuw voor 
automatisering komt 
voort uit de 
werkloosheid die 
automatisering altijd 
teweeg heeft 
gebracht. . . .” 

vervolg van pag. 5 
Constant: „Laten we het zó zeggen: kri-
tiek heeft New Babylon gedurende zijn 
gehele bestaansperiode begeleid. Maar 
ik ben nu eenmaal van mening dat het 
visualiseren van „het ongeziene" ty-
pisch een opgave is voor de beeldende 
kunst. De auteur die over de geautoma-
tiseerde samenleving poogt te schrij-
ven, valt haast onvermijdelijk in de 
kloof, die er tussen die samenleving en 
de vertrouwde samenleving van de 
werkende mens, gaapt. 
De jaren zestig waren jaren van hoog-
conjunctuur; in die tijd werd in Duits-
land het woord „Wirtschaftswunder" 
verzonnen. Over automatisering die 
toen al in volle gang was, werd met 
geen woord gerept en waar de gevol-
gen hiervan opdoken, werd luchtig ge-
sproken over het scheppen van nieuwe 
arbeidsplaatsen. Begrijpelijk, want in 
onze samenleving betekent werkloos-
heid vermindering van koopkracht, 
wat weer tot zogenaamde over-produc-
tie leidt. 
Om hieraan het hoofd te kunnen bie-
den, zouden nieuwe afzetgebieden 
moeten worden ontgonnen. Die be-
staan in de nog niet geïndustrialiseerde 
landen, die wèl grondstoffen bezitten, 
maar niet de productiemiddelen om 
deze te verwerken. Dát probleem be-
heerst de wereldpolitiek." 

— In jouw toekomstig wereldbeeld 
worden dergelijke problemen niet ver-
doezeld? 
Constant: „Nee, want het is duidelijk 
dat mèt de automatisering de bestaan-
de .produktieverhoudingen grondig 
veranderen èn daarmee de sociale 
strukturen." 

— New Babylon ligt nu in het Haags 
Museum opgeslagen; maar de discussie 
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hierover zou best weer eens op gang ge-
bracht kunnen worden? Je kunt toch 
niet voorbijgaan aan een half miljoen 
werklozen, 600.000 mensen die in de 
WAO zitten; er moet toch iets voor die 
mensen gedaan worden? Gaan naden-
ken over een andersoortige samenle-
ving?. . . . 
Constant: „In een maatschappij waarin 
strukturele werkloosheid een zo per-
manent karakter krijgt, dat steeds gro-
ter delen van de beroepsbevolking 
überhaupt niet mèer aan het produk-
tieproces deelneemt — wat voor zeer 
velen een uitzichtloze situatie is— zou je 
inderdaad niet meer uitsluitend kun-
nen denken aan een samenleving, die 
hoofdzakelijk gebaseerd is op wonen, 
werken, verkeer (tussen wonen en 
werken) en recreatie. 
Men zou zich op zijn minst toch theore-
tisch reeds nu moeten bezig houden 
met alternatieve leefvormen. Het lijkt 
mij merkwaardig, dat dit nauwelijks 
gebeurt." 

— Ook wordt er nauwelijks gepraat 
over de tijdsbesteding van de honderd-
duizenden, die geen deel hebben aan 
het arbeidsproces, terwijl er wèl zwaar 
wordt getild aan arbeid . . . 

Constant: „Als er werk verloren gaat, 
komt er veel energie vrij en die moet 
een uitlaatklep hebben. Als die energie 
niet wordt omgezet in iets creatiefs, 
wordt die omgezet in een substituut. 
We zien op dit moment dat een enorme 
hoeveelheid energie aan het arbeids-
proces wordt onttrokken, die in agres-
sie uit ongehagen wordt omgezet. Deze 
situatie kan alleen maar explosiever 
worden." 

„We zien op dit 
moment dat een 
enorme hoeveelheid 
energie aan het 
arbeidsproces wordt 
onttrokken, die in 
agressie uit 
onbehagen wordt 
omgezet. Deze situatie 
kan alleen maar 
explosiever worden". 

-2.17,----AMI•111~~~~ 	 

— In je publicaties over New Babyton 
gebruik je vaak het woord creatief. 
Constant: „Als ik in dát verband het 
woord creatief noem, denk ik wel aan 
een heel andere maatschappij dan 
waarin we nu leven. De huidige maat-
schappij heeft de creativiteit van het 
individu altijd onderdrukt; onze maat-
schappij is ingesteld op nuttig—zijn. In 
onze tijd mag alleen de kunstenaar 
creatief zijn. Dat zal anders zijn in een 
maatschappij die volledig geautomati-
seerd is. Maar misschien is het ook al 
een vraagstuk van deze tijd geworden? 
Misschien zullen er kernen ontstaan 
van de meest inventieven en van de 
intelligentsten onder ons, die mensen 
een andere bestemming kunnen geven 
dan alleen maar nuttig zijn?. . ." 

Constant vraagt of ik — na de paar 
koppen sterke koffie — nu een glas 
wijn meedrink. Hij schenkt de witte 
wijn behoedzaam in kristallen gla-
zen. Zwijgt een poosje, zegt dan be-
dachtzaam: „Als wij er niet in slagen 
om de maatschappij revolutionair te 
veranderen, zullen mensen die niet 
werken als on-nutte opvreters wor-
den beschouwd. Mensen die alleen 
maar eten, worden overbodig. Ge-
vaarlijke gedachte...." 

— Er zijn al mensen die in alle gemoede 
de gruwelijke mening verkondigen dat 
een oorlog een oplossing zou zijn voor 
overbevolking, honger, werkloosheid. 
Constant: „Inderdaad wordt het per-
spectief van een sociale revolutie ver-
vaagd door de angst voor een atoom-
oorlog. We leven onder de druk van 
nucleaire chantage.. . 

— Desondanks of misschien wel juist 
daarom, moeten we toch ook gaan na-
denken over een nieuwe samenle-
ving. . .Misschien aan de hand van 
jouw new-babylonische ideeën? 
Constant: In ieder geval gaat New Ba-
bylon uit van gegevens die niet in strijd 
zijn met de wetenschap: automatise-
ring van de produktie, verdwijning van 
menselijke produktiearbeid, vrije be-
schikking over het grootste gedeelte 
van een levenstijd voor vrijwel ieder-
een, activering van die tijd door inven-
tieve gedragingen . . ." 

— Toch worden jouw ideeën over New 
Babyion utopisch, genoemd. 
Constant: „Ik vind dat veel te negatief. 
Het is nou ook weer niet zo, dat New 
Babylon een plannetje voor de naaste 
toekomst is. Misschien is het realiseer-
baar over vijftig, misschien over hon-
derd jaar. En misschien ook nooit. 
Máár. . . . ik zie New Babylon ook als 
een prikkel om bezig te zijn met een 
andersoortige maatschappij. Een 
maatschappij, waar mensen niet uit-
sluitend nuttig hoeven te zijn." 

ANK VAN ZACHTEN 



Gemotiveerde jongeren. 

„Graag aan 't werk . . . 
al was het morgen" 

Humanitas-Limburg 
initiatiefnemer van drukkerij-projekt 

In januari 1980 ontstond binnen de afdeling Zuid-Limburg van 
Humanitas het idee, om voor jongere werklozen een (oplei-
dings) drukkerij-projekt op te zetten. Er werden kontakten op-
genomen met het Gewestelijk Arbeidsbureau en met gemeen-
telijke en provinciale overheden, wat een half jaar later resul-
teerde in een samenwerkingsverband met het sociaal-culturele 
werk in de regio. Het voorbereidingswerk, zoals het aanvragen 
van subsidie, het zoeken naar een geschikte ruimte, vergde 
opnieuw maanden, maar in december 1980 konden de statuten 
van de Stichting Experimentele werkplaatsen  Oostelijke 
Mijnstreek officieel door een notaris worden bekrachtigd. 

Begin 1981 kwamen er toezeggingen 
voor de aangevraagde subsidie binnen 
en werden verdere gesprekken ge-
voerd met werkgevers- en werkne-
mersorganisatie en opleidingen in de 
grafische industrie. Op 3 augustus trad 
de heer H. Slotboom in dienst als 
werkmeester en gelijktijdig werd een 
bedrijfsruimte gehuurd van de voor-
malige Staatsmijn Emma nabij 
Hoensbroek. 
Daarna begon de selectie van acht 
mensen uit de doelgroep van langdurig 
werkloze jongeren. 
In november en december volgde een 
statutenwijziging ten behoeve van de 
relatie met Humanitas, waarin onder-
meer werd vastgelegd dat Humanitas  

dat voor de grafische industrie in dit 
gebied nog wel emplooi is. 

Het mede door Humanitas opgezette 
doorstroomprojekt heeft de volgende 
functies: 
- mensen zonder werk aan (tijdelijk) 
werk helpen via de Werkverruimende 
Maatregel; 
- de motivatie vergroten om (op-
nieuw) aan het arbeidsproces deel te 
nemen; 
- de geschiktheid en bereidheid voor 
grafisch werk te onderzoeken; 
- basisvaardigheden door uitvoe-
rend werk aanleren; 
- de grafische industrie/opleiding 
voorzien van gemotiveerde mensen. 

Voor de financiering van personeel en 
de acht arbeidsplaatsen volgens het 
kader van de Werkverruimde Maatre-
gel wordt gezorgd via subsidies. Voor 
de inrichting en de exploitatie werd 
niet tevergeefs een beroep gedaan op 
het Koningin Juliana Fonds. Een deel 
van de zo verkregen gelden werd be-
stemd voor garantie van het exploita-
tietekort in het eerste jaar. 

vervolg op pag. 8 
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afdeling Zuid-Limburg  5 bestuursle-
den zal benoemen, die op hun beurt 
nog drie andere bestuursleden zullen 
aanwijzen, terwijl de jaarstukken,  de 
begroting en statutenwijzigingen door 
Humanitas Limburg moeten worden 
goedgekeurd. 
De eerste opdrachten kwamen in ja-
nuari van dit jaar binnen  en het werk 
kon beginnen. 

 

Veel werklozen 
In de oostelijke mijnstreek zijn per 
eind augustus  1980 9800 werklozen, 
waartegenover een zeer geringe vraag 
staat naar arbeidskrachten (t.w. 247). 
Onderzoekingen hebben  uitgewezen 



vervolg van pag. 7 

Werk na opleiding- 
rijdens een gesprek dat wij hadden 
met de heren Slotboom (werkmeester), 
Offermans (voorzitter) en Tjon Ahie 
(secretaris) noteerden we allereerst uit 
de mond van de heer Offermans: „Wij 
hebben voor dit drukkerijprojekt ge-
kozen omdat er na dit opleidingsjaar 
plaats is voor een aantal mensen in de 
grafische industrie. Daar zijn wij tij-
dens de twee jaar van voorbereiding 
achter gekomen. Ondanks allerlei kin-
derziektes loopt het projekt goed en de 
acht deelnemers zijn zeer gemotiveerd. 
Verder zijn gemeente en provincie niet 
alleen geïnteresseerd maar zij geven 
ook steun, zij het nog niet in het mate-
riële vlak. Ook de werkgevers staan nu 

Voorzitter Offermans .emplooi in 
Grafische industrie ... 

schoorvoetend achter ons. Dat is be-
langrijk want we hebben ze nodig, 
willen we goed kunnen blijven werken 
en de opgeleide mensen emplooi krij-
gen. We waken er wel voor hun concur-
rentie aan te doen. In ons orderpakket 
zitten alleen opdrachten van gesubsi-
dieerde instellingen die anders moei-
lijk of niet in staat zijn drukwerk te 
laten vervaardigen." 
Projektbegeleider Slotboom heeft zo'n 
30 jaar ervaring in het grafische vak en 
hij begeleidt het zetwerk, platen ma-
ken, lay-out en drukken, waarbij voor-
al zeefdruk een belangrijke plaats 
heeft. 

Hij vindt het werk met leken plezie-
rig, „je kunt simpel beginnen en 
daarna langzaam alles verder uit-
bouwen, zodat ze na dit jaar weinig 
moeite hebben met de overstap naar 
het echte werk." Ook hij is van me-
ning dat de jongeren erg gemotiveerd 
zijn. Ze hebben allen een opleiding 
achter de rug die niets met het grafi-
sche vak te maken heeft. lín de begin-
fase werd er wel eens wat verprutst 
maar men gaat van de stelling uit, dat 
je het meeste leert van je fouten. „Na 
dit jaar zal het moeilijk zijn om af_ 
scheid van elkaar te nemen, want er 
ontstaat een band. De grote troost zal 
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zijn als ze na dit jaar goed terecht ko-
men." 
Secretaris Tjon Ahie van de E.W.O.M., 
vertelt „dat de gemeente Heerlen als 
enige gemeente ruimte heeft gemaakt 
voor een ambtenaar arbeidszaken. 
Deze kwam in contact met de twee 
initiatiefnemers. Met toestemming 
van de gemeente is er geld in gestopt. 
De werkloosheid is daar iets groter 
dan het landelijk gemiddelde. Vooral 
jeugdigen zijn langdurig werkloos en 
deze groep wordt steeds groter. Ver-
der is de geschooldheid erg laag. voor- 
lopig is dit het enige projekt in de 
Mijnstreek. In Kerkrade is men ook 
bezig een aantal projekten op te zet-
ten. Sociaal culturele projekten wor-
den wel opgezet maar opleiden voor 
het arbeidsproces is beter." 

Trots op projekt 
Verder spraken we met de deelnemers 
Yvonne, Eddy en Paul. Voor Yvonne 
was de overgang erg groot; ze zat 2112 
jaar in de W.W. en was daarvoor in de 
W.A.O en vijf jaar op een tekenkamer. 
Iedere dag komen viel in het begin niet 
mee. Een voordeel was dat ze op de 
tekenkamer reeds nauwkeurigheid 
had geleerd. Door een advertentie in 
„De Uitkijk" kwam ze in contact met 
het projekt. 

Eddy was vrachtwagenchauffeur, 
maar mocht van de dokter niet meer 
tillen en bukken. Is nu na de W.A.O. 
wel gelukkig dat hij in dit prbjekt kan 
deelnemen. Als hij na dit jaar in het 
grafische bedrijf terecht kan is hij 
zeer tevreden, al was het morgen. 

Paul was eerst beroepsmilitair, liet zich 
afkeuren, was kapper en werkte via 
een uitzendbureau. Het bevalt hem 
ontzettend goed in dit projekt. Het fo-
tograferen was zijn hobby maar er zijn 
meer leuke facetten zoals lay:out en 
ook het drukken zelf. 

Yvonne staat volledig achter deze op-
leiding, ze zou niet elke oplossing 
geaccepteerd hebben. Je moet nu pro-
beren werk te doen dat je ligt. 
Eddy had de dwang werk te zoeken en 
is blij dat hij hier is terecht gekomen. 

Een projekt waar Humanitas als initia-
tiefnemer en medeuitvoerder best 
trots op mag zijn! 

Joop van Dalen 

Weinig 
belangsteJ arg 
Nederland wijkt af van zijn 
buurlanden als het gaat om 
belangstelling voor korter 
werken met inleveren van in-
komen. ffn Nederland toont 
men daarvoor aanzienlijk 
minder belangstelling (9%) 
dan in Duitsland (24%) en in 
België (25%). 

Dat blijkt uit een studie geti-
teld „Gedeelde arbeid, ge-
deelde vreugd", in opdracht 
van het ministerie van Socia-
le Zaken en Werkgelegenheid 
verricht door het instituut 
voor Sociaal Wetenschappe-
lijk Onderzoek ()I VA) te Til-
burg. }iet rapport met de be-
langrijkste bevindingen uit 
de studie is toegezonden aan 
het parlement. 
Uit de literatuurstudie komt onder 
meer ook aan het licht dat de vervroeg-
de uittreding in ons land de meest po-
pulaire vorm van arbeidsduurverkor-
ting is. De Nederlander is echter wei-
nig geneigd meer pensioenpremie te 
betalen om daardoor eerder met pen-
sioen te kunnen gaan (Nederland 39% 
bereid; gemiddeld in EEG 45%). 

Bij mannen zal de belangstelling voor 
deeltijdarbeid vooral afhangen van de 
mate waarin hun partners aan het ari-
béidsproces deelnemen. Verdergaan-
de toename van arbeidsparticipatie 
van de vrouw zal ongetwijfeld ook lot 
gevolg hebben dat de belangstelling 
van mannen om in deeltijd te'gaan 
werken, toeneemt. 

Het rapport is verkrijgbaar bij het mi-. 
nisterie van Sociale Zaken en Werk-
gelegenheid door overmaking van 
f 10,— op girorekening 55.27.12 met 
vermelding „Gedeelde arbeid, gedeel-
de vreugd". 

Twee v1ier7m één kler3 
Een werkgroep van de Sectie Samenlevingsopbouw van de Nationale raad 
voor maatschappelijk welzijn (Nrmw) heeft zich kritisch gebogen over de 
ontwerpminderhedennota van de regering. De werkgroep waardeert van 
deze nota dat zij in een degelijk overzicht alle brokstukken van minderhe-
denbeleid bij elkaar veegt. Omdat de regering in de nota streefde naar een 
uniforme visie is zij niet alleen voor de minderheden, maar voor de hele 
Nederlandse samenleving van belang. 
De Nrmw-werkgroep is van mening dat er een wettelijke regeling voor 
inspraak van minderheden dient te worden ontwikkeld. Wellicht kunnen 
inspraakwaarborgen indirect bijdragen aan een versterking van de positie 
van andere zwakke groepen, waarmee dan twee vliegen in één klap worden 
geslagen. 



De afdelingen werden in de 
week volgend op de Algemene 
Vergadering op de hoogte ge-
steld van deze verklaring, 
waarna het besluit werd geno-
men om op 15 mei 1982 een 
speciale conferentie te beleg-
gen over het vraagstuk van de 
kernbewapening. 

Verantwoordelijkheid 
Een discussie over dit onder-
werp kan zonder enig bezwaar 
binnen Humanitas worden ge-
voerd, gezien de volgende cita-
ten uit de statuten (met name 
artikel 2, het artikel dat de 
doelstelling van de Vereniging 

Deze belangrijke  zinsneden uit 
de statuten laten zien dat een  

VRAAGSTUK  
VAN OORLOG EN VREDE  

IN DISCUSSIE NEMEN 
Zoals u betrekkelijk uitvoerig in het vorige nummer van 
Van Mens tot Mens heeft kunnen lezen, vond er tijdens de 
Algemene Vergadering van 30 en 31 oktober vorig jaar, 
een pittige discussie plaats over de vraag of het hoofdbe-
stuur de leden wel of niet moest uitnodigen om deel te 
nemen aan de grote demonstratie tegen de kernbewape-
ning die op 21 november '81 te Amsterdam werd gehou-
den. Vóór- en tegenstanders van een dergelijke oproep 
hebben toen hun argumenten uitgewisseld met als resul-
taat dat de volgende verklaring werd opgesteld en goed-
gekeurd: 
„Het hoofdbestuur, overwegende dat Humanitas gefun-
deerd is in medemenselijkheid en verantwoordelijkheid 
voor elkaar, spreekt zijn verontrusting uit over de kern-
bewapening in de wereld en roept de leden van Humani-
tas op: 
- elk op eigen wijze uiting te geven aan de bij hem of haar 
levende verontrusting over de dreiging van de kernbe-
wapening; 
- binnen de eigen afdeling het vraagstuk van oorlog en 
vrede in discussie te nemen." 

omschrijft). Daarin staat onder 
andere dat Humanitas ten doel 
heeft „bijdragen te leveren tot 
opbouw van de samenleving; 
dat de aktiviteiten van de Ver-
eniging gedragen  behoren te 
worden door „een  in gemeen-
schapszin wortelend besef van 
verantwoordelijkheid, 	ook 
voor het welzijn  van de sa-
menleving en dat  niet alleen 
met betrekking tot de eigen le-
vensvervulling, maar ook ten 
opzichte van de groepen waar-
van de mens deel uitmaakt." 

discussie 	kernbewapening, 
één van de allerbelangrijkste 
welzijnsvraagstukken waar-
voor wij ons gesteld zien, bin-
nen Humanitas thuishoort. Wij 
nodigen dan ook al onze leden 
uit om binnen het kader van de 
eigen afdeling deel te nemen 
aan discussies over dit onder-
werp en om straks, via de afde-
ling, deel te nemen aan de cc,n-
ferentie die zo als gezegd, op 15 
mei aanstaande te Amersfoort 
zal worden gehouden. 

Wij kunnen niet zeggen dat 
Humanitas voorop loopt met 
het ontwikkelen van stand-
punten over vraagstukken van 
oorlog en vrede. Dit mag ons 
echter niet verhinderen om 
alsnog standpunten te formu-
leren. Daarbij kunnen wij pro-
fiteren van wat anderen aan ar-
gumenten al bijeen hebben ge-
bracht. 

Zo heeft het Interkerkelijk 
Vredesberaad (IKV) in Neder-
land voorop gelopen en ook 
vakbonden en tal van andere 
organisaties hebben nota's 
gepubliceerd over het vraag-
stuk van de kernbewapening. 
Ook de FNV (Federatie Neder-
landse Vakbeweging) gaf in 
mei vorig jaar een nota uit 
„Voor Vrede en Ontwape-
ning", waaraan wij graag on-
derstaand ontlenen. 
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cratische machtselites. Er 
wordt in deze kringen gepraat 
over „strategie" alsof we nog 
in de tijd van de knotsen of 
vuurbuksen dan wel veld-
tochten en zeeslagen leven. 

Nationalisme en ideologische 
tegenstellingen tussen Oost en 
West blijven moeilijk te door-
gronden verschijnselen. Be-
schuldigingen over agressie-
streven worden relatief mak-
kelijk geuit. Soms worden bui-
tenlandse gevaren zelfs ver-
zonnen om er binnenlands po-
litiek munt uit te slaan. Expan-
sie-drift en imperialistisch ge-
drag worden bedekt door het 

geveri van economische hulp 
onder voorwaarden of het ver-
lenen van broederlijke militai-
re bijstand. 
De Oost/West-tegenstellingen 
overheersen of verzieken, zo 
men wil, de Politieke verhou-
dingen in de wereld. De su-
permachten trachten continu 
en overal ter  wereld andere 
landen en vooral ontwikke-
lingslanden tot een (valse) keu-
ze te dwingen: voor of tegen 
hen. Voor de kleinere landen 
en zelfs voor West-Europa als 
geheel is het daarom des te 
noodzakelijker dat ze hun vei-
ligheidsbelangen goed definië- 

TEGENSTELLINGEN TUSSEN 
OOST EN WEST  

EN NOORD EN ZUID 
„Het zou veel te ver voeren om 
de verschillende stromingen 
en opvattingen over vrede, 
veiligheid en defensie nauw-
keurig te beschrijven. Wel 
volgt hier een poging zonder 
al te veel pretenties om wat 
hoofdlijnen in kaart te bren-
gen als handreiking voor de 
discussie. 
Een analyse van de dieperlig-
gende oorzaken van de vermili- 
tarisering, 	wapenwedloop, 
enz., is moeilijk te beschrijven, 
tenzij men zaken wil versim-
pelen tot een tegenstelling tus-
sen goed en kwaad. 
Het beeld van de machtselite 
die zich wapent tegenover de 
„oproerige massa" is te sche-
matisch en te simpel. Wel is het 
gevoel wijd en zijd verbreid dat 
de ,grote internationale poli-
tiek",  (met name de militaire 
aspecten daarvan) ver afstaat 
van de mensen. Dit wordt nog 
versterkt door b.v. beperking 
van de macht van de volksver-
tegenwoordiging met betrek-
king tot internationale over-
eenkomsten (o.a. geen recht 
van amendement of initiatief) 
zoals we die in Nederland ken-
nen of door het in het geheel 
niet bekend zijn met de militai-
re uitgaven zoals dat geldt in de 
Oostbloklanden. 

Gesloten circuits 

In het praktische leven van al-
ledag wekt de bewapenings-
en veiligheidspolitiek de in-
druk te worden bepaald in ge-
sloten besluitvormingscir-
cuits, waar andere wetten en 
een andere manier van den-
ken lijken te heersen dan in de 
gewone mensenwereld. „Ge-
sloten circuits": in het Westen 
het militair industriële com-
plex, in het Oosten de bureau- 
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ren. In een conflict tussen de 
supermachten kunnen de klei-
nere landen volledig „onder de 
voet" gelopen worden en zo-
doende worden opgeofferd aan 
het streven van de supermach-
ten naar suprematie. 

Naast de Oost/West-tegenstel-
lingen wordt de wereld ver-
deeld gehouden door de 
problemen tussen ontwikkel-
de en ontwikkelingslanden: de 
tegenstellingen tussen Noord 
en Zuid. 
Ook kunnen in toenemende 
mate regionale conflicten en 
spanningen vastgesteld wor-
den. Niet alleen de tegenstel-
lingen nemen toe, ook de on-
derlinge vervlechting, verwe-
venheid en interdepentie. Het 
politieke en militaire machts-
spel tussen landen wordt beïn-
vloed door de economische 
belangen (grondstoffen en 
vooral olie), maar wordt ander-
zijds ook daardoor beperkt, 
vooral ook in Europa (aard-
gasleveranties, joint-ventures, 
toenemende handel en kre-
dietverlening). Voorts spelen 
bij de wapenwedloop en de 
wapenproduktie economische 
belangen een voorname rol. De 
zaken grijpen alle diep op el-
kaar in. 

Verdediging en bescher-
ming 
Zowel in Oost als West is de 
„officiële" ideologie, dat het 
leger en de wapens er alleen 
maar zijn voor de verdediging 
en de bescherming. 
De atoomdrempel wordt door 
de verfijningen van de wa-
pens en door de inzet van wa-
pens op een relatief laag ni-
veau van gevechtshandelin-
gen gezet. 
Het gevolg van het superiori-
teitsdenken is dat de bewape-
ningswedloop groeit. Hier-
mee wordt de kans op totale 
vernietiging alleen maar ver-
groot, zeker wanneer ook an-
dere regio's in de wereld in dit 
proces betrokken worden. De 



doctrines van het strategische 
overwicht zijn wel erg maca-
ber, indien bedacht wordt dat 
met het reeds bestaande wa-
pentuig de wereld vele malen 
vernietigd kan worden. 

Evenwichtsbenadering 

Het wezen van de even-
wichtsbenadering is dat men 
niet zwakker moet zijn dan de 
potentiële tegenstander. Dit 
kan op zich op elk niveau. Ge-
zien het feit dat een even-
wichtsniveau in feite moeilijk 
vast te stellen is, kan dit ge-
makkelijk leiden tot een sti-
mulering van de bewape-
ningswedloop en tot een den-
ken dat het evenwicht ook 
moet afschrikken. Het even-
wicht wordt (zolang er geen 
wereldregering met alle — ook 
militaire — bevoegdheden is) 
nodig geacht om de verhou-
dingen te stabiliseren en vre-
de en veiligheid te garande-
ren. 
Binnen deze benadering staat 
veelal centraal dat geprobeerd 
wordt om via het vermijden 
van confrontatie, via een pro-
ces van vertrouwenswekkende 
maatregelen en ontspanning, 
via berekenbaarheid en door-
zichtigheid en via een systeem 
van crisisbeheersing de wa-
penwedloop geleidelijk en ge-
lijktijdig te beperken en te 
streven de spiraal naar bene-
den te brengen. 
Vaak staat echter het afschrik-
kingselement nog hoog in het 
vaandel en worden slechts de 
scherpe kantjes afgeslepen. De 
waarschijnlijke toeneming van 
de controverses tussen West-
Europa en de Verenigde Staten 
en de mogelijke vermindering 
van de strategische garanties 
van de V.S. ten opzichte van de 
Europese bondgenoten, ma-
ken een evenwichtige, beheer-
ste en wapenbeperkende be-
nadering er niet gemakkelijker 
op. Hierbij komt nog dat de 
blokken niet altijd een gesloten 
front vormen en er meerdere  

tegenstellingen groeien buiten 
de blokken om, die deze bena-
dering nog compliceren. 
Deze laatste overwegingen 
gelden in feite ook voor de een-
zijdige stappen. 

Op de voorgrond 

Deze aanpak staat de laatste 
tijd zeer op de voorgrond in de 
Nederlandse discussie als ge-
volg van de IKV-leuze „Help 
de kernwapens de wereld uit, 
om te beginnen uit Neder-
land". Via eenzijdige stappen 
wil men een proces van meer-
zijdige ontwapening op gang 
brengen. Het gaat bij deze be-
nadering niet om eenzijdige 
ontwapening, die het veilig-
heidsevenwicht in gevaar wil 
brengen, maar om het geven 
van een voorbeeld ter navol-
ging. 
Deze benadering kan op be-
staande of nog te installeren 

systemen betrekking hebben. 
De grote vraag bij deze benade-
ring is of eenzijdige stappen 
ook het effect zullen hebben 
dat ervan verwacht wordt. Bij 
deze filosofie van de eenzijdige 
stappen neemt de samenwer-
king met andere (kleinere) lan-
den vooral buiten NAVO en 
Warschau-pact een belangrijke 
plaats in, met het doel deze 
bondgenootschappen tot ont-
wapening te bewegen. 
Wellicht is het mogelijk om en-
kele (westerse) middelgrote of 
kleinere landen mee te krijgen. 
Of dit echter ook kan in het 

eilil~~~1~11111~.~ 	 

Warschaupact is twijfelachtig 
omdat (vanwege het ontbreken 
van vrij verkeer en vrije infor- 
matie-uitwisseling) dergelijke 
stappen niet doordringen tot 
grote delen van de bevolking 
en zelfs als dat wel gebeurt 
(ondersteund door het groot-
scheeps aan de klok hangen 
van deze stappen door de rege-
ringen en de partijen aldaar) 
blijft de vraag of de bevolking 
de partijen en regeringen kan 
dwingen tot gelijksoortige 
stappen om zodoende weder-
zijds op een lager niveau te 
komen. 
Voorts kunnen nog als over-
wegingen bij de IKV-leuze gel-
den dat het niet slechts gaat om 
nucleair te ontwapenen, maar 
dat nucleair en conventioneel 
samen moeten gaan. Boven-
dien bestaat de kans dat de 
beïnvloedingsmogelijkheden 
binnen de NAVO nog kleiner 
worden en dat de „haviken" in 
de (grote) landen in de kaart 
gespeeld worden, omdat zij 
menen het evenwicht of over-
wicht zelf te moeten herstellen. 
Maar anderzijds bestaat de 
kans dat de bevolking in deze 
landen bewust gemaakt wordt 
en dat via deze weg een politie-
ke invloed zal kunnen worden 
uitgeoefend. 

Tot zover in enkele lijnen de 
stromingen en opvattingen 
die er in het algemeen bestaan 
terzake van veiligheid en 
ontwapening. Naast deze al-
gemene bestaan er ook meer 
bijzondere stromingen, die 
meer zien in afspraken over 
atoomvrije zones en soorten 
wapens, met name tussen of-
fensieve en defensieve wa-
pens voor zover daar onder-
scheid in te maken is. Ontwa-
pening zal in ieder geval een 
geleidelijk proces zijn voor 
welke strategie men ook kiest. 
Centraal-Europa heeft de 
kans het eerst tot slagveld te 
worden, te meer daar hier een 
enorm wapenarsenaal ligt 
opgetast. 
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DISCUSSIËREN  
IN DE AFDELING  

HOE DOE JE DAT? 
In deze EXTRA 8 is materiaal opgenomen waarmee de 
leden zich kunnen voorbereiden op het gesprek over 
kernbewapening dat in de diverse afdelingen gaat 
plaatsvinden. Een gesprek over kernbewapening kan op 
verschillende manieren worden aangepakt. Nu geldt dat 
wel voor ieder onderwerp, maar zeker is dat het geval 
wanneer vrede, veiligheid en kernbewapening aan de or-
de komen. 

Aan de afdelingen zijn sugges-
ties gedaan, hoè zo'n discussie 
kan worden gevoerd. Het be-
langrijkste hierbij is, dat de 
deelnemers aan de discussie 
volop gelegenheid krijgen om 
hun mening over kernbewa-
pening - hoe die mening ook 
luidt - naar voren kunnen 
brengen. 

Invalshoeken voor zo'n ge-
sprek kunnen zijn: 
- Hoe kijkt u persoonlijk te-
gen kernwapens aan? 
- Wat zijn de vooronderstel-
lingen, die je op dit terrein 
hoort? 
- Wat meent u met uw opvat-
ting over vrede, veiligheid, 
kernbewapening en bescher-
ming van democratische 
waarden binnen of vanuit 
Humanitas te kunnen doen? 

Verder kan worden nagegaan 
wat als „belangrijke aspecten 
op het terrein van kernbewa-
pening" worden beschouwd en 
op welke veronderstellingen 
deze aspecten stoelen. Gedacht 
kan worden aan: 

- het afschrikkingssysteem is 
beheersbaar, of 
- als er een atoomoorlog komt 
is Europa het slachtoffer. 

Eveneens kan de vraag „Wat 
kan Humanitas op dit terrein 
doen?" aan de orde gesteld.  

kan ieder geïnteresseerd lid in-
vloed uitoefenen op de confe-
rentie. 
Daarvoor is het echter wel 
noodzakelijk, dat de reacties 
uit de afdelingen uiterlijk 7 
april a.s. op het Centraal Bu-
reau zijn binnengekomen. 

Welk doel? 
Wat is het doel nu van die con-
ferentie op 15 mei? 
Het antwoord op deze vraag 
luidt: Humanitas is een ver-
eniging en dat wil zeggen, dat 
besluiten, die als leidraad 
voor de gehele organisatie 
dienen, alleen genomen kun-
nen worden op een Algemene 
Vergadering. 

Als de deelnemers(sters) aan 
de conferentie van 15 mei, dus 
invloed willen uitoefenen op 
het beleid van de vereniging, 

Invloed uitoefenen 
De uitkomsten van de gevoer-
de gesprekken hebben invloed 
op het (gespreks) materiaal dat 
de deelnemers aan de confe-
rentie, rond 1 mei zal worden 
toegezonden. Op deze manier 
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Om de discussie over het kernwapenvraagstuk binnen 
Humanitas op gang te brengen, wijzen wij op een „Model 
voor denken, oordelen, kiezen en handelen, toegespitst op 
het kernvraagstuk", dat de voormalig Hoofdraadsman 
bij de Humanistische geestelijke verzorging bij de 
Strijdkrachten, dr. S. F. Sinke, samenstelde. Dit ,,model" 
werd voor het eerst als brochure onder de titel ”Kernbe-
wapening als gewetensprobleem" door de Stichting Volk 
en Verdediging uitgegeven. Hieronder treft u een sterk 
vereenvoudigde en enigszins aangepaste versie aan. 

zal de conferentie een aantal 
beleidsaanbevelingen aan het 
Hoofdbestuur moeten opleve-
ren. Vervolgens kunnen 
hoofdbestuur, afdelingen en 
gewesten aan de hand hiervan 
voorstellen formuleren, die 
dan aan de Algemene Vergade-
ring worden voorgelegd, waar-
na deze de voorstellen al dan 
niet kan aannemen. 

Voorbeelden voor dergelijke 
voorstellen zijn: 

— Humanitas gaat deelnemen 
aan het Humanistisch Vre-
desberaad 
— Humanitas organiseert in 
de diverse afdelingen een dis-
cussie over sociale verdedi-
ging. 

Deelnemen 

Intussen is aan de afdelingen 
verzocht om discussiebijeen-
komsten te organiseren. Van 
een aantal afdelingen zijn data 

Het probleem 

Het vraagstuk van de (kern) 
bewapening is op te vatten als 
de uitdrukking van de wijze 
waarop mensen met elkaar 
omgaan. 
Toegespitst: hoe passen we de 
technologische kennis die we 
hebben toe. 
Kennelijk kan dit twee richtin-
gen op: 

en vergaderplaats al bekend en 
die konden wij dus in dit extra 
katern opnemen. 
Staat uw afdeling er niet bij? 
De mogelijkheid bestaat dat 
datum en vergaderplaats nog 
niet bekend waren op de slui-
tingsdatum van Van Mens tot 
Mens. Informeer hiernaar bij 
het bestuur. Wilt u weten of er 
in een andere afdeling in uw 
buurt dergelijke bijeenkom-
sten zijn? Belt u dan de ge-
westelijk functionaris op. De 
adressen vindt u elders ver-
meld. 
Via de afdeling kunt u zich op-
geven voor de conferentie in 
het Evert Kupersoord te 
Amersfoort. 
Het is van het grootste belang, 
dat al degenen die aan de dis-
cussies hebben deelgenomen, 
óók aanwezig zijn op de confe-
rentie. 

ZORG VOOR EEN MASSALE 
OPKOMST. 

— de technologie kan de men-
selijke welvaart en het wel-
zijn bevorderen; 
— de technologie doet ons het 
risico van massale vernieti-
ging aanvaarden door de ont-
wikkelingen op het gebied 
van de kernbewapening. 

Feitelijk kun je vaststellen dat 
de geweldspiraal steeds toe-
neemt. 

Humanitas en het 
probleem 
Humanitas baseert zich als 
vereniging in het algemeen op 
het humanistisch beginsel van 
medemenselijkheid en eerbie-
diging van de menselijke per-
soonlijkheid. 
Daardoor zal geweld als middel 
om conflicten op te lossen in 
principe worden afgewezen. 
Met betrekking tot militair ge-
weld zijn er vier „posities" 
denkbaar: 
— mensen die zich absoluut 
pacifistisch willen noemen, 
— mensen die de stelling van 
het kleinere kwaad ter voor-
koming van groot onheil aan-
vaarden. Voor hen zal de grens 
bij de conventionele bewape-
ning liggen, 
— mensen die zich atoompaci-
fist willen noemen; zij aan-
vaarden het gebruik van 
nucleaire wapens niet, 
— mensen die, ondanks hun 
afwijzing van geweld, kern-
bewapening — zij het onder 
strikte voorwaarden — als on-
vermijdelijk zien. 
Gezien de ontwikkelingen in 
de wapenwedloop worden de-
ze vier groepen echter steeds 
dichter naar elkaar toegedron-
gen, wanneer ze besluiten actie 
te ondernemen tegen een huns 
inziens funeste ontwikkeling. 

In feite staan er drie wegen 
open om „iets te doen": 
— op korte termijn politieke 
en maatschappelijk actie (zo-
wel nationaal als internatio-
naal) voeren, 
— op de middellange termijn: 
helpen stimuleren van alter-
natief denken en bevorderen, 
dat onderwijs en vorming, 
studie en onderzoek steeds 
meer op dit alternatief betrof-
fen worden, 
— op de lange termijn: maat-
schappelijke processen hel-
pen sturen, waardoor het ge-
weldsdenken en de geweld-
stoepassing worden blootge-
legd en veranderd. 
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rond 1.000 miljard gulden per 
jaar. Dit is een duizelingwek-
kend bedrag (1.000.000.000.000 
gulden). 

Met toenemende zorg wordt op 
steeds meer niveaus gewezen 
op verontrustende ontwikke-
lingen op het gebied van de 
bewapening. In het slotdocu-
ment van de speciale zitting 
van de VN over ontwapening 
(1978) worden alle landen op-
geroepen ernst te maken met 
de start van een beperking van 
de bewapening, omdat het 
voortbestaan van de mensheid 
gevaar loopt. 

Het gezaghebbende Zweedse 
Vredesinstituut SIPRI wijst 
met nadruk op de nieuwe wa-
penontwikkelingen, die tot 
verdere opvoering van de oor-
logsdreiging leiden. Zo ver-
vaagt bij nieuwe wapentech-
nologieën het onderscheid tus-
sen tactische en strategische 
wapensystemen en verdwijnt 
de stringente scheiding tussen 
conventionele en nucleaire 
wapens. 

Salt I en II 
Tot nu toe zijn op zeer beperkte 
schaal overeenkomsten geslo-
ten, die tot een gedeeltelijke 
wapenbeheersing moeten lei-
den (SALT I uit 1972, verdrag 
over beperking van de strategi-
sche wapens; SALT II, dat ech-
ter nog steeds niet geratifi-
ceerd is). 

Voor de wapensystemen die 
buiten deze overeenkomsten 
vallen, lijken de technologi-
sche ontwikkelingen alleen 
maar te versnellen, terwijl de 
onderhandelingen daarover in 
het slop zitten of niet van de 

De nog steeds toenemende 
bewapeningswedloop en het 
escalerende machtsdenken 
van met name de beide super-
machten (VS en USSR) geeft 
grote kans op verstoring van de 
veiligheid en moet haast on-
vermijdelijk tot meer oorlogen 
en conflicten leiden. 

Defensie op haar beurt kan 
een instrument vormen om de 
veiligheid zeker te stellen. Op 
termijn kan slechts een volle-
dige en duurzame wederzijdse 
ontwapening een belangrijke 
garantie geven voor het uit-
blijven van oorlogen. Voor de-
ze ontwapening is ontspan-
ning en onderling vertrouwen 
nodig, terwijl evenwichtige 
ontwapening ontspanning en 
onderling vertrouwen op zijn 
beurt kan bevorderen. 

Duizelingwekkend bedrag 
De militaire uitgaven bedragen 
in de gehele wereld momenteel 

BEWAPENINGSWEDLOOP  
VERSTOORT VEILIGHEID  

1.000 MILJARD GULDEN PER JAAR... 
Er zijn nogal wat termen die bij de discussie een belang-
rijke rol spelen zoals vrede, veiligheid, ontwapening, 
ontspanning en sociale gerechtigeheid (mensenrechten in 
de breedste zin des woords). 
Vrede is moeilijk te omschrijven. Men kan enerzijds stel-
len dat vrede bereikt is door de afwezigheid van oorlog en 
gewelddadige conflicten tussen of binnen landen. Ander-
zijds kan die vrede ook positief ingevuld worden door te 
streven naar het wegnemen van de oorzaken van (drei-
ging van) geweld en het zorgen voor gerechtigheid en 
solidariteit. 

Oorlogen zijn gewapende conflicten tussen landen of binnen 
landen, die velerlei oorzaken kunnen hebben. Gewapende 
conflicten kunnen de uitbarsting zijn van internationale en na-
tionale spanningen, die mede een voedingsbodem vinden in 
maatschappelijk onrecht en sociaal-economische  problemen, 
zoals imperialisme en kolonialisme met de daarmee verbonden 
economische uitbuiting. Een goede  sociaal-economische poli-
tiek, mede gevoerd en gedragen door de vakbeweging, kan deze 
spanningen helpen voorkomen. 

Dat de gevolgen van militair 
geweld ook en in het bijzonder 
de werknemersbevolking ern-
stig kunnen treffen, is zonder 
meer duidelijk. Het gaat ge-
paard met de vernietiging van 
verworvenheden, die in jaren-
lange inspanning moeizaam 
zijn opgebouwd, met ont-
wrichting van maatschappelij-
ke verhoudingen, met stagna-
tie in sociaal-economische 
ontwikkelingsmogelijkheden 
en leidt er toe, dat de vakbewe-
ging maatschappelijk niet kan 
functioneren. 

Veiligheid is niet gelijk aan 
vrede, maar is te beschouwen 
als de afwezigheid van gevaar. 
De idee, dat veiligheid door 
militair evenwicht bereikt kan 
worden, is per definitie zeer 
kritiek. Dit vormt uiteindelijk 
ook de argumentatie om steeds 
met de bewapeningswedloop 
door te gaan. 
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Het gaat vaak om wapens, die 
tot doel hebben om de burger-
volking uit te schakelen en die 
jaren en wellicht eeuwen ge-
volgen kunnen hebben voorde 

De mensen, dieren en 	te  
hoogste prioriteit in de ontwa-
pening — zoals de speciale zit-
ting van de VN in 1978 heeft 
vastgesteld — moet gelegen zijn 
in de atomaire ontwapeningen 
het voorkomen van  een  
atoomoorlog. Wat de andere 
massavernietigingswapens 
aangaat, wilde de VN-confe-
rentie voorrang -voor de af-
schaffing van alle chemische 
wapens. 

Menselijk soort bedreigd 

Gezien de aard en de enorme 
hoeveelheden atoomwapens 
zullen deze in de internationale 
onderhandelingen een priori-
taire plaats moeten krijgen. 
Met de komst van de kernwa- 

grond komen (bijv. MBFR: 
over wederzijdse evenwichtige 
troepenvermindering in Cen-
traal Europa, SALT III, dat 
over echte vermindering moet 
gaan en de uitbanning van de 
chemische wapens). 

over de huidige ontwikkeling 
met satellieten wordt nog 
nauwelijks gesproken,  hoe-
wel deskundige waarnemers 
verklaren dat de ontwikke-
lingen daarmee uiterst  snel 
gaan en een tendens is dat 
hieraan meer uitgegeven 
wordt dan de ontwikkeling 
van nieuw wapentuig op aar-
de. 

De atomaire, biologische, 
Chemische en klimatologische 
wapens vormen categorieën 
van wapens, waarvan in vele 
gevallen bij gebruik het effect 
op de mensheid niet bekend is. 

pens is het probleem van vrede 
en veiligheid van een andere 
orde geworden, hoewel na-
tuurlijk de conventionele be-
wapening eveneens een be-
langrijke plaats blijft innemen. 
Als slechts een deel van de vele 
tienduizenden kernwapens, 
die thans beschikbaar zijn, zou 
worden gebruikt, zou dit een 
vernietiging van letterlijk on-
voorstelbare omvang veroor-
zaken. 
De lange termijneffecten van 
een dergelijk gebruik, als ge-
volg van radio-actieve be-
smetting en veranderingen in 
de atmosfeer, maken dat het 
overgebleven leven aan een 
blijvende bedreiging bloot-
staat. De menselijke soort zou 
zelfs kunnen verdwijnen. 

En de ontwikkelingen staan 
niet stil. Bij kernwapens moet 
niet meer alleen gedacht wor-
den aan — betrekkelijk lichte —
bommen, zoals die op Hirosji-
ma en Nagasaki zijn neerge-
gooid, maar ook aan tanks, ra-
ketten en kanonnen, die met 
kernladingen kunnen worden 
uitgerust. De invoering van de 
zogenaamde tactische nucleai-
re wapens die als strijdmiddel 
tegen niet-nucleaire wapens 
kunnen worden ingezet, ver-
groot het gevaar van een kern-
oorlog. De op handen zijnde 
verfijningen van de taktische 
wapens versterken dit proces 
nog. Een van de bekendste wa-
pens in dit soort is de neutro-
nenbom. 
Deze ontwikkelingen beteke-
nen in feite, dat in het militaire 
wereldje de stap wordt gezet 
van kernwapens als afschrik-
kingswapens naar kernwapens 
als vechtwapens, te gebruiken 
in een „normale" conventio-
nele oorlog of in een „beperk-
te" kernoorlog. 
Ook in Nederland zijn wape-
neenheden met dit soort 
atoomtaken uitgerust. 

De grote bezorgdheid over de 
kernbewapening 	betekent 
vanzelfsprekend niet dat ande- 
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ding van verrijkingsproces- In dit vraagstuk van de inter-
sen een verontrustende vorm nationalisering van de verrij-
aan te nemen. De schaal kingstechnologie speelt Ne-
waarop de verrijkingstechno- derland een belangrijke rol 
logie moeten worden toege-  via de URENCO-fabriek in 
past om lonend (= winstge-  Almelo en de contracten die 
vend) te kunnen zijn, leidt als URENCO afsluit. 
het ware vanzelf tot interna- 
tionale verspreiding van deze Ontleend aan FNV-nota „voor Vrede en 
technologie. 	 Ontwapening 

AFDELINGSBIJEENKOMSTEN 
KERNBEWAPENING 

Hieronder treft u een aantal data aan waarop afdelingen aandacht 
schenken aan de kernbewapening. Op de datum dat de kopij naar 
de drukker moest (1 februari) waren deze opgaven in ons bezit. 
Wilt u weten of ook andere afdelingen (uw afdeling) een dergelij-
ke avond organiseert, wendt u dan tot het secretariaat van uw 
afdeling. 
Van enkele afdelingen was wel bekend dat men een avond gaat 
organiseren, maar nog niet op welke datum. Neem ook in die 
gevallen contact op met het betreffende secretariaat. 
Drie afdelingen, 't Gooi, Hengelo en N.W. Overijssel organiseren 
dergelijke bijeenkomsten niet, omdat zij menen dat kernbewa-
pening een politieke kwestie is en daarom niet thuis hoort in 
Humanitas. 

Datum 	Afdeling 	 Plaats 

(voor vervolgavonden 
Hoogezand 
	

Hoogezand 

contact met secr. opnemen) 
Maarssen Maarssen 

(informatie tel. 03465-62348) 
Verspronckweg Zuid-Kennemerland 

Oostelijke Achterhoek 
IJmond 

25 maart 
19.30 uur 

20,— uur 	(informatie tel. 058-138617) 
25 maart 
	

Friesland (gewest) 	
zaal „De Luifel" 
Leeuwarden 

Stationsweg 
Zwolle Zwolle 

(nadere informatie voor Zwolle volgt) 
Groningen 
(datum in maart wordt nog bekend 
gemaakt) 

Loenen a/d Vecht N.W.-Utrecht 
(informatie tel. 02943-1490) 
Dordrecht 
(nadere mededeling volgt) 
Walcheren 
(nadere mededeling volgt) 
Afd. Zoetermeer 
(gespreksleider A.A. Ruitenbeig 

re wapenontwikkelingen, zo-
wel conventioneel, als biolo-
gisch, chemisch en klimatolo-
gisch, niet evenzeer tot grote 
verontrusting moeten leiden. 

Aan de ontwikkelingen, die 
een kernoorlog naderbij 
brengen, moet een halt wor-
den toegeroepen. Militaire 
strategieën die in hun „op-
ties" de gehele of gedeeltelijke 
uitroeiing van het menselijke 
soort hebben opgenomen, 
moeten worden afgewezen. 
Bekeken moet worden op 
welke wijze de verontrusting 
over de kernbewapening op 
een zo duidelijk mogelijke 
wijze aan de orde kan worden 
gesteld met het doel interna-
tionale onderhandelingen op 
gang te brengen of te versnel-
len. 

Plutonium 
De internationale verdragen 
tegen de verspreiding van 
kernwapens zijn niet toerei-
kend. De verdere militaire toe-
passing van de kerntechnolo-
gie is uitgebreid. Mede oorzaak 
hiervan is, dat vreedzaam en 
militair gebruik van de atoom-
technologie nauw met elkaar 
zijn verbonden. Op grond van 
zogenaamd vreedzaam ge-
bruik van de atoomtechniek, is 
een toenemend aantal landen 
in staat kernwapens te produ-
ceren. Via een chemisch proces 
kan nl. plutonium worden af-
gescheiden uit bestraalde 
splijtstofelementen (de zoge-
naamde „opwerking"). 
En plutonium kan gebruikt 
worden voor het maken van 
atoombommen. Ook Neder-
land is betrokken bij de ont-
wikkeling naar een „pluto-
niumeconomie", zoals blijkt 
uit de deelname in het Kalkar-
project en de opwerking van 
bestraalde splijtstoffen van de 
atoomcentrale Borssele in een 
opwerkingsfabriek in Frank-
rijk. 

Naast deze opwerking begint 
de internationale versprei- 

18 februari 

eind februari 
(le gesprek) 
3 en 17 maart 
39, 
om 20.— uur 
3 maart 
10 maart 

Amsterdam 

Haarlem 
Winterswijk 
wordt nog nader 
bekend gemaakt 
Krasnapolsky 

29 maart 

... maart Groningen 

... maart 

21 of 27 april Dordrecht 

10 maart 
20.— uur 

't Trefpunt 
Dorpsstraat 135 
Zoetermeer 



Unc: 	s de mat vol 
Dinsdag 19 januari 1982. Vanaf het Malieveld trekt een lange 
stoet ouderen naar het Binnenhof. Velen gesierd met de medail-
les van de anti-kernbeweging: zij hebben al enige demonstra-
tie-ervaring. Anderen duidelijk voor het eerst op de been, 
vriendelijk en vreedzaam, met hun eisen in kleine letters op 
minuscule borden. Een alternatieve stoet van mensen die al 
veel beleefd hebben en nu moet er dit nog bij! 

Vlak voordat de rijen zich schaarden 
hadden de voormannen van de oude-
renbeweging in het perscentrum 
Nieuwspoort de redenen van deze voor 
Meren ongebruikelijke stap uiteen-
gezet., Redenen genoeg voor een hele 
reeks demonstratieve wandeltochten. 
We geven u er een aantal door: 
- Nog maar nauwelijks is het peil van 
het AOW-inkomen een beetje veilig ge-
steld door de koppeling aan het mini-
mumloon of men begint daar al weer 
over te zeuren. 
- De koopkracht van ouderen wordt 
langs vele wegen aangetast, bijvoor-
beeld door de verlaging van de bejaar-
denaftrek voor inkomens- en vermo-
gensbelasting, stijging van premies in 
de ziektekostenverzekeringen, verla-
ging van 'zak- en kleedgeld' van bewo-
ners van verzorgingstehuizen. 

- De toezegging om ouderen landelijk 
invloed op het regeringsbeleid te geven 
door instelling van een Raad voor het 
Ouderenbeleid is nog steeds niet uitge-
voerd. 
- Na acht jaar praten is er nog geen 
wettelijke regeling voor de democrati-
sering in de bejaardentehuizen. 
- De financiering van het emancipa-
tiewerk wordt bedreigd door het ge-
hannes met de rijksbijdrageregeling 
voor het gecoordineerd bejaarden-
werk. 
Samenvattend concluderen de oude-
renorganisaties: voor ouderen is de 
maat vol! 
Je kunt je afvragen waarom nu ineens 
de maat vol is, terwijl er al jarenlang 
vrijwel niets positiefs te melden valt 
over het 'beleid' (lees ontbreken van 
beleid) met betrekking tot ouderen. 

Het enige antwoord dat we kunnen be-
denken op deze zelfbedachte vraag is: 
voor ouderen is de maat nu pas vol 
omdat ze te veel vertrouwden op de 
goede wil van de politici. Ze verliezen 
hun geloof in de redelijkheid van de 
mensen die een rechtvaardige verde-
ling van invloed en bezit in onze sa-
menleving tot stand moeten brengen 
en dienen te bewaken. 
Het is een goede zaak dat de ouderen 
dit hardop zeggen. De politici moeten 
hier nog aan wennen. Het kostte de 
grootste moeite om de voorzitter van 
de Tweede Kamer het Binnenhof op te 
krijgen om het Manifest waarin de 
grieven en wensen waren vastgelegd in 
ontvangst te nemen. En ook andere 
kamerleden stormden niet in groten 
getale naar buiten. Ouderen tellen 
klaarblijkelijk nog steeds niet mee, 
zelfs niet als er gerekend moet worden 
in stemmen. Als de ouderen écht 
kwaad moeten worden, kan wel eens 
blijken dat de politici zich misrekend 
hebben. Deze demonstratie van dui-
zenden ouderen is een schot voor de 
boeg. 

Ben Broste 

Ika november vorig jaar hield 
de heer W. Ruitenberg, vice-
voorzitter van de Humanisti-
sche Stichting voor Huisves-
ting van Bejaarden (HSHB) 
een rede ter gele enheid van 
de 24ste in Utrecht gehouden 
vergadering van de HSHI: -
Stichtingsraad. Deze rede be-
vatte een aantal opmerkelijke 
feiten, vandaar dat wij er als-
nog graag een en ander uit ci-
teren. 

Sinds 1 oktober is onze nieuwe voorzit-
ter, mevrouw Blom uit Rotterdam, 
haar funktie begonnen. 
Persoonlijk ben ik er steeds een voor-
stander van geweest dat een vrouw als 
voorzitter zou optreden. 

De groep ouderen bestaat voor bijkans 
twee/derde uit dames. We hopen dat 
dit voor de besturen van andere orga-
nisaties gevolgen zal hebben en in de 
naaste toekomst in LSB, CCB, COSBO 
het aantal vrouwen zal toenemen. 

Ook dit willen wij u niet onthouden: 
Kleinschalige woongemeenschappen 
zoals in Bad Segeberg Duitsland kun- 
•nen zeker voor een bepaalde groep ou-
deren een ideale vorm betekenen. In 
Nederland hebben de heer Heslinga en 
mevrouw Jansen-Plantinga inmiddels  

een stichting „Woongemeenschap 
voor Ouderen" opgericht. Dient de 
HSHB zich ook met deze woonvormen 
bezig te houden? 

Ook bij de 85-jarigen zowel mannen als 
vrouwen, is van een voortdurende stij-
ging van de levensverwachting  sprake. 
Het betekent een langer  verblijf in de 
verzorgingshuizen dan men algemeen 
in de prognose deed verwachten. De 
hoogbejaarden zullen een steeds groter 
beroep op ons allen doen om voor de 
leefomstandigheden van deze sterk 
groeiende groep zo gunstig mogelijke 
voorwaarden te scheppen. Dat deze 
ontwikkeling zijn invloed op het aantal 
verzorgingshuizen zal hebben is evi-
dent. 

Verdubbeling 
Mevrouw Dra. J. G. m Assen komt in 
haar zojuist

ttet
hvervsoch

igeerine.iiile: in het jaar
onderzoeks-

rapport tot 
2000 zal er bijkans een  verdubbeling 
zijn van het aantal ouderen dat behoef-
te heeft aan een verzorgingshuis, nl. 
255.000 en in een volgende  regel: „ge-
zien de resultaten van  dit onderzoek 
meen ik ook te mogen concluderen dat 
de overheid zich hierbij te  weinig re-
kenschap heeft gegeven  van de ont-
wikkelingen in de  bejaardenbevol-
king. In het bijzonder  geldt dat ten 
aanzien van  verzorgingshuizen  waar-
van

gEerbzraleidh.  heel veel werk nodig 

het bestand niet mag worden uit-

zijn om 

maar enigszins aan de verwachtingen 
van onze ouderen te kunnen voldoen. 

Nog een andere manier van samen-
wonen heeft momenteel onze aan-
dacht. Uit het rapport ,ilang zullen ze 
leven, hoe zullen ze wonen" van de 
Groningse Universiteit is gebleken 
dat heel jonge mensen samen laten 
wonen met ouderen niet altijd goed 
uitvalt. Als ouderen het hebben over 
jongeren, bedoelen ze in de meeste 
gevallen ,jongeren rondom de veer-
tig". 
In Vlaardingen is zo'n woongemeen-
schap gerealiseerd. Ouderen en men-
sen van rond de veertig. De eerste be-
richten over die combinatie zijn zeer 
positief. In Harderwijk wordt op dit 
moment de laatste hand gelegd aan 
net zo'n woonvorm. 

Verder staat vast dat het aantal 80-
plussers nog steeds sterk toeneemt. In 
cijfers: op 1 januari 1981 waren er 
322.641 tachtigplussers. Jaarlijks ko-
men er 11 á 12.000 tachtigers bij. Het 
verzorgingselement speelt vooral bij 
deze groep een grote rol. 
De mogelijkheden van de nieuwe 
communicatie-technieken, onder an-
dere alarmsystemen, kunnen een posi-
tieve bijdrage leveren om de mensen zo 
lang mogelijk in de omgeving te laten 
waar ze zich het meeste thuisvoelen. 
Uit de gegevens van het CBS blijkt dat 
het aantal levensjaren de laatste 25 jaar 
voortdurend toeneemt. In 1954 had een 
man van tachtig nog 5,8 jaar gemiddel-
de levensverwachting; in 1979 was dat 
6,5 jaar. 
De dames doen het veel beter; in 1954: 
6,1 jaar en in 1979 reeds 8 jaar. 
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Vrijdenkersbeweging: Tijd ver vooruit 
„De grondslagen van de vrijdenkersbeweging zijn zeer oud. Het 
is niet moeilijk terug te gaan tot aan de tijd van Grieken en 
Romeinen - Demokritos, Lucretius Carus - om te ontdekken, 
dat ook toen reeds de objectieve ervaring en de logika onafhan-
kelijke denkers er toe brachten, de godsdienstige mythen, le-
gendarische voorstellingen en magische riten te verwerpen. In 
de renaissance,met name in de zestiende eeuw, vervolgens in de 
periode der verlichting van de achtiende eeuw, nam het aantal 
pioniers toe, dat storm liep tegen waanvoorstellingen, tradi-
ties dogmaS en angstverwekkende ficties. Aan Nederland gin-
gen zulke stromingen geenszins voorbij. Maar pas in het mid-
den van de negentiende eeuw kreeg het verzet tegen absolutis-
me en clericalisme concreet gestalte. En het is een daad van 
rechtvaardigheid hulde te brengen aan de nagedachtenis van 
de vrijdenkers, die in 1856 de vereniging De Dageraad schiepen, 
een organisatie die ondanks pijnlijke lotgevallen - zoals de 
noodgedwongen ontbinding in de bezettingsjaren- tot heden is 
blijven voortbestaan ter verdediging van de vrijheid van het 
logische denken, de wetenschappelijke ervaring en een zo groot 
mogelijke solidariteit... op aarde, het enige oord waarop wel-
zijn en geluk kunnen worden verwezenlijkt door vermogens 
van mensen, die zich bewust zijn van de gevaren, die hen be-
dreigen, en van de gemeenschappelijke scheppende krachten, 
waarover ze beschikken." 

Anton Constandse 
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Dit schreef dr. Anton Constandse vijf 
jaar geleden in de brochure „120 Jaar 
Vrijdenkers Beweging." Intussen zijn 
die 120 jaar (sinds 4 oktober 1981) 125 
jaar geworden. In een gesprek dat we 
nu met hem hadden, benadrukt hij dat 
De Dageraad altijd een sociaal pro-
gressieve beweging is geweest, „die in 
1856 al protesteerde tegen de gruwelen 
van de (Krim) Oorlog, terwijl oorlog-
voeren voor de gelovigen toen een on-
vermijdelijke „gesel Gods" was". 
Hoewel De Dageraad geen beweging 
was met socialistische beginselen 
speelden socialisten als Domela Nieu-
wenhuis en A.H. Gerhard er later wel 
een belangrijke rol in. 

Al in de vorige eeuw... 
Anton Constandse praat met een zeke-
re trots over het verleden van De Dage-
raad, want behalve strijd voeren tegen 
de oorlog, ijverde De Dageraad voor: 
verbetering van het arbeidersleven -
algemeen kiesrecht - gratis onderwijs 
voor iedereen, emancipatie van de 
vrouw- gelijkstelling van kinderen uit 
zowel binnen als buitenechtelijke hu-
welijken- voor crematie- het afleggen 
van een belofte inplaats van de eed -
voor scheiding tussen staat en kerk en 
verzet tegen jodenvervolging. 
A.C.; „En dit allemaal al in de vorige 
eeuw! Het gaat hier dus om zaken die 
geleidelijk ingang hebben gevonden 
en aanvaard zijn. Het was altijd zo, dat 
de strijd tégen de godsdienst, altijd een 
strijd vóór iets is geweest. Het ging te-
gen dogmatiek en heilige huisjes, te-
gen een verouderde moraal. Ik vind het 
ook erg belangrijk dat De Dageraad 
opgekomen is voor de ervaringsweten-
schappen. 

De bijbelse voorstellingen waren on-
houdbaar geworden, aan wonderen 
kon men moeilijk geloven. De wetma-
tigheid en oorzakelijkheid van het 
natuurgebeuren, ook in de evolutie 
der soorten van dieren en van de 
mens, waren onloochenbaar. Er was 
één werkelijkheid, gebaseerd op „stof 
en energie", bewust geworden in die-
ren en mensen. Men moest de wereld 
uit zichzelf verklaren, en niet zijn 
toevlucht nemen tot bovenaardse go-
den, geesten en duivelen." 

- In je brochure schrijf je dat De Dage-
raad in de vorige eeuw vaak vulgair 
werd genoemd, vanwege de ongezouten 
aanvallen op de kerk. Maar dat ge-
beurde veel later toch ook nog? 
Anton Constandse :,,Jazeker: in de ja-
ren '20 tot'40 werd De Dageraad om die 
zelfde reden vaak een agressieve be-
weging genoemd. 
Maar als het ging om god, of de bijbel 
ging het altijd om de sociale gevolgen 
van dat geloof aan god of aan de bijbel. 
In die tijd betekende de strijd tegen de 
godsdienst, strijd tegen het gebruik dat 
van de godsdienst werd gemaakt. De 
godsdienst heiligde de gruwelijkste si-
tuaties: denk maar eens aan het zege-
nen van de wapenen." 



In El Salvador 
doden zij 

hun eigen broeders 
Het is bijna twee jaar geleden dat bisschop Romero, het sym-
bool van de Salvadoriaanse mensenrechtenbeweging op 24 
maart '80 werd vermoord. De dag voor zijn dood aan het altaar 
deed bisschop Romero een oproep tot de veiligheidsdiensten 
van het land: „Ik wil een bijzonder beroep doen op de leden van 
de strijdkrachten, en met name op de mensen in de nationale 
garde, de politie en de kazernes. Zij doden hun eigen broeders 
op het land. Het zijn broeders uit ons eigen volk. Geen soldaat is 
gedwongen, een bevel te volgen dat ingaat tegen de wet van 
God." 

Sinds 1931 wordt El Salvador, het 
kleinste en dichtstbevolkte land van 
Midden-Amerika, geregeerd door mili-
tairen. 
In El Salvador bezit 1,9% van de bevol-
king bijna 60% van de grond. 60% van 
de bevolking bestaat uit boeren zonder 
eigen land. Op 15 oktober  1979 werd 
een staatsgreep uitgevoerd  door her-
vormingsgezinde militairen.  Een junta 
kwam tot stand, waarin ook burgers 
werden opgenomen. Het regerings-
programma kondigde onder meer aan: 
terugkeer naar de democratie, her-
vormingen in de landbouw, de vrijla-
ting van alle politieke gevangen en de 
bescherming van de mensenrechten. 
In het begin van 1980 trokken de her-
vormingsgezinde leden zich terug uit 
de regerende junta. De hervormingen 
waren niet van de grond gekomen, de 
schendingen van de mensenrechten 
hadden grootschalige vorm aangeno-
men. De conservatieve militairen 
vormden een nieuwe junta  met enige 
christen-democraten. 
Een nieuwe landhervorming 

was dat het gezet. Het resultaat hiervan werd op-
meest land werd verdeeld onder de le-
den van rechtse para-militaire  organi-
saties. 

Politieke moorden 
In 1980 werden door de veiligheids-
diensten ten minste 8000 mensen ver-
moord. 
Voor de politieke moorden legt de re-
gering van El Salvador  de verantwoor-
delijkheid bij onafhankelijke,  en niet 
door haar te beheersen „moordeska-
ders" en para-militaire' commando's. 
Echter volgens  alle informatie waar-
over Amnesty International 
is er geen reden om aan 	

beschikt, 
te nemen dat 

dergelijke moordeskaders 
buiten de directe besehikking 

opereren 

Journalisten, kunstenaars, 	

van het 
leger.
journ 

 

leraren, boeren, leden 
oppositiebeweging 	Revolutionair 

n den 

 

van de Democratisch Front van 

  academici, 
 de brede 

   

kerk werden vermoord.  
In dit land zien de machthebbers

e 

	er 

le 

 

zelfs niet tegenop omzieken en ge-
wonden uit de ziekenhuizen te slepen,  

terwijl het medische personeel wordt 
gearresteerd „omdat zij de gewonden 
hielpen." 
Jongeren zijn doelwit van onderdruk-
king geworden omdat wordt aange-
nomen dat bepaalde leeftijdsgroepen 
wel sympathiek tegenover de guerrilla 
zullen staan. Zo werden een jaar gele-
den 22 tieners uit Mejicanos opgepakt 
door soldaten en later met sporen van 
marteling dood teruggevonden. Een 
paar jonge meisjes waren zelfs onher-
kenbaar verminkt. 
Sinds juni 1980 heeft Amnesty Interna-
tional enige malen haar bezorgdheid 
uitgesproken over de rol die leveran-
ties van wapens uit het buitenland mo-
gelijk kunnen spelen. Krachtens haar 
mandaat richtte A.I zich op 6 mei '81 tot 
de minister van buitenlandse zaken 
Haig van de Verenigde Staten met het 
verzoek wapenleveranties stop te zet-
ten en geen militaire hulp te verschaf-
fen aan de Salvadoriaanse junta. 
Een maand later antwoordde de on-
dersecretaris van Buitenlandse Zaken 
William Clark ondermeer.. . . „Wij me-
nen dat de bescheiden omvang van de 
militaire hulp die we verschaffen even-
redig is aan de behoefte. We houden 
nauwlettend in het oog dat onze hulp 
alleen naar de strijdkrachten en niet 
naar de veiligheidsdiensten gaat." 

Citaat uit het antwoord van Amnesty 
International: 

„We merken op dat uw brief ook de 
betrokkenheid van de strijdkrachten 
bij deze schendingen van de mensen-
rechten minimaliseert, waar u slechts 
erkent, dat „individuen vanuit de 
Salvadoriaanse strijdkrachten soms 
betrokken zijn geweest bij onnodig 
geweld". Uw brief suggereert ook dat 
onze bezorgdheid gebaseerd is op on-
gegronde aantijgingen gemaakt door 
bepaalde groepen met partijdige in-
formatie. In antwoord daarop willen 
wij er op wijzen dat Amnesty Interna-
tional haar informatie betrekt uit een 
breed scala van bronnen." 
(Ontleend aan Drieluik, uitgave van 
Amnesty 

 Rm  A 
 International,
mterdam) 

 Postbus 61 501, 
1005  

11  VAN MENS TOT MENS • FEBRUARI 1982 

- Na de oorlog is de vrijdenkersbewe-
ging teruggekeerd; sinds 1957 heet ze 
De Vrije Gedachte. Is het karakter van 
de beweging veranderd? 
Anton Constandse: „Het is zo, dat al-
lerlei zaken, die door ons vóór 1940 
werden gepropageerd, nu binnen de 
kerk zijn overgenomen. Dáár is een 
sterke emancipatiebeweging ontstaan 
en ons verlanglijstje uit de vorige eeuw 
ligt nu bij die kerkelijke kringen. 
Daarom is de strijd tegen de gods-
dienst veel minder interessant, veel 
minder fel geworden. 
- De Vrije Gedachte heeft zichzelf 
overleefd? 

Anton Constandse: „Nee, de strijd is 
weliswaar minder fel geworden maar 
het gaat nu om andere zaken. In ons 
land staat 30% van de bevolking gere-
gistreerd als niet-kerkelijk. Maar 
tweederde deel van die andere 70% 
gaat nooit naar de kerk toe. Dat bete-
kent dus in feite dat maar 21% christe-
lijk kan worden genoemd, of laat ons 
zeggen 25% als je er allerlei sekten bij 
optelt. 
Máár- en daar gaat het nu om- tegen-
over die 25% staat een machtspositie 
van de christelijken, die daarmee he-
lemaal niet in overeenstemming is. 
Dat zie je in het hele politieke leven. 
Dat zie je bij het bekleden van bij- 
voorbeeld 	burgermeesterambten, 
aan de invloed in gevangenissen, zie-
kenhuizen, bejaardentehuizen, noem 
maar op. 

Om diezelfde reden werd in 1946 het 
Humanistisch Verbond opgericht; om 
gelijkgerechtigheid voor buitenkerke-
lijken te verwerven." 
- Heeft De Vrije Gedachten dan toch 
reden van bestaan? 
Anton Constandse: „ Maar natuurlijk! 
Het Humanistisch Verbond concen-
treert zich weinig op de ideologie en op 
de tradities van de De Vrije Gedachte 
of op het propageren van een atheïsti-
sche wereldbeschouwing. Er bestaat 
tussen die twee geen concurrentieposi-
tie, meer een taakverdeling. De Vrije 
Gedachte laat de taak om gelijkgerech-
tigheid voor buitenkerkelijken te ver-
werven graag over aan het Humanis-
tisch Verbond. Maar bestrijding van 
theologie blijft noodzakelijk. Je moet 
de opvatting blijven bestrijden „dat 
god het wil en dat wij moeten doen wat 
hij heeft bevolen." 
Men moet goed begrijpen dat het onze 
bedoeling niet is om aan de mensen het 
geloof te ontnemen, maar het is wel on-
ze bedoeling hun het geloof aan de bij-
bel te ontnemen, dat wil zeggen dat je 
niet volgens de bijbel kunt leven. Die 
bijbel stoelt op feodale verhoudingen: 
wat moetje daar nu mee in onze tijd?" 

Ank van Zachten 

(Een uitgebreid verslag van 125 Jaar 
Vrijdenken treft u aan in het boek van 
dezelfde titel en waaraan werd mee-
gewerkt door A. Constandse, J. Baars, 
Ch. van Oostrom, M. Paulissen en J. 
Vis. Te bestellen door overmaking van 
f 30,— op giro 4160018 t.n.v. DVG, 
Postbus 1087 Rotterdam, met vermel-
ding „125 jaar vrijdenken") 
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De Turkse organisatie ,,DEVELOPMENT FOUNDATION of TURKEY" 
heeft op 15 decemberj.l. in het perscentrum NIEUWSPOORT te Den Haag 
de JAAP van PRAAGPRIJS ontvangen. 
Het was de bedoeling dat Drs. C. P. van DIJK als Minister van Ontwikke-
lingssamenwerking deze prijs zou uitreiken. Maar gezien de publiciteit 
rond de heer Van Dijk is in overleg met hem besloten dit niet te doen. 
Mevrouw A. Krijnen wnd. voorzitter van HIVOS viel nu de eer toe. De prijs 
van f 10.000,— werd voor de eerste maal uitgereikt en zal voortaan ieder 
jaar worden uitgereikt aan een persoon of organisatie die zich „door vin-
dingrijkheid en volharding verdienstelijk hebben gemaakt in hun werk 
voor veelbelovende projecten overeenkomstig de uitgangspunten van de 
stichting HIVOS". 
In het bijzonder wordt daarbij gelet op de voorbeeldfunctie van het project. 

De Development Foundation of Turkey (DFT) is een partikuliere stichting 
die in Turkije plattelandsontwikkelingsprojekten uitvoert.-DFT startte 
haar aktiviteiten in 1969 met het opzetten van kippenhokken voor kleine 
boeren in de omgeving van de stad Tarsus. In de afgelopen jaren is het 
werkterrein uitgebreid naar andere delen van het land: Diyarbakir en Van 
in het zuid-oosten, Cubuk en Kayseri in de omgeving van Ankara. Het 
aantal aktiviteiten nam toe: voorlichting en hulp aan boeren op tuinbouw-
en veeteeltgebied, inentings- en voorlichtingskampagnes op het gebied 
van de gezondheidszorg, centra waar vrouwen en meisjes bijeen komen 
voor onderricht in o.a. weven, handwerken en alfabetisatiekursussen. De 
manier van werken van DFT is in die jaren ook niet dezelfde gebleven: 
werd in de eerste jaren nogal de nadruk gelegd op het technisch juist 
uitvoeren van achter een bureau bedachte plannetjes, nu ligt de nadruk op 
het begeleiden en ondersteunen van initiatieven die door de bevolking zelf 
naar voren worden gebracht. Dat is in het kort het DFT dat HIVOS sinds 
een paar jaar steunt met fondsen voor projekten. 

WC vjgL -9JOIlfir_rg? 
In het Humanistische Centrum voor Ouderen Buijtenhaghe te Zoeter-
meer komen binnenkort enige bovenwoningen vrij. Deze woningen lig-
gen op de eerste verdieping en hebben geen lift. elangstellenilen die 65 
jaar of ouder zijn, kunnen schriftelijk informatie vragen bij: 
secretariaat fitaiitenhaghe, Bergmanstrook 45, 2726 Bi ZOETERMEER 

Inkomen 
rond komen 

Over individuele inkomens en inko-
mensvorming is de laatste jaren in Ne-
derland nogal wat te doen geweest. 
Hoe staat het echter met de inkomens-
positie van huishoudens? Om daar een 
beeld van te krijgen heeft het Sociaal 
en Cultureel Planbureau een onder-
zoek verricht naar de financiële draag-
kracht van huishoudens. Daarbij is ge-
keken naar netto inkomens, zoals die 
worden bijeengebracht door gehele 
huishoudens. De nadruk lag op de 
huishoudens met een laag inkomen. 
Dat blijken er nogal wat te zijn. 30,8% 
van de huishoudens bevindt zich in de 
twee laagste welvaartsklassen. Hun 
inkomen bedraagt niet meer dan 125% 
van het voor een huishouden in de Al-
gemene Bijstandswet gehanteerde 
minimum. In deze groep zit onder 
meer de helft van het aantal bejaarden 
en de éénoudergezinnen. Van de laat-
ste categorieën heeft zelfs meer dan 
een derde een besteedbaar inkomen 
dat onder het minimum ligt. 

Het wel of niet werken van de partner 
blijkt in veel huishoudens bepalend 
voor de mate van welvaart. Opmerke-
lijk facet aan die zogenaamde dubbel-
inkomens is de hoogte van het inko-
men van de partner. Hoe hoger name-
lijk het inkomen van de kostwinnaar is, 
hoe groter de kans dat ook de partner 
een hoog inkomen heeft. Zo bedroeg 
het gemiddelde inkomen van partners 
uit de hoogste welvaartsklasse in 1979 
méér dan het gemiddelde inkomen van 
kostwinnaars uit de laagste wel-
vaartsklasse. 

Bovenstaande gegevens zijn ontleend 
aan het zojuist bij de Staatsuitgeverij 
verschenen rapport „INKOMEN EN 
RONDKOMEN: DE FINANCIËLE 
POSITIE VAN HUISHOUDENS IN 
NEDERLAND". 

Meer privacy 
„Het lijkt ons niet de bedoeling van de 
overheid dat bij het ten uitvoer bren-
gen van een gevangenisstraf relaties 
van gedetineerden mede gestraft wor-
den". 
Bovendien is het „onvoorstelbaar aan 
te nemen dat het ook in de bedoeling 
ligt bestaande relaties te ondermijnen 
door de faciliteiten om elkaar te ont-
moeten zo onmenselijk te regelen". 
Dat schrijft de landelijke Overleggroep 
Relaties van Gedetineerden deze week 
in een brief aan de leden van de vaste 
commissie voor justitievan de Tweede 
Kamer. In de brief wordt aangedron-
gen op een groot aantal praktische ver-
beteringen. 
Zo vraagt de overleggroep om meer 
privacy tijdens het bezoek aan gedeti-
neerden en een goede opvang van kin-
deren in iedere inrichting. 

12  FEBRUARI 1882 • VAN MENS TOT MENS 



Het grote verdwijnen 
Enige tijd geleden gaf een deel-
kommmissie van de Sociaal Eco-
nomische Raad (SER) het boekje 
„Ouder worden in fabriek en kan-
toor" uit, gebaseerd op een weten-
schappelijk rapport „Onderzoek 
oudere werknemers", samengesteld 
door een onderzoeksteam van de 
Universiteit van Amsterdam. Ge-
tracht is het onderzoek geschikt te 
maken voor een groter publiek. In 
een voorwoord rept de voorzitter 
van de SER-deelkommissie over een 
schokkende constatering. In de on-
derzochte Nederlandse onderne-
mingen werd nauwelijks nog perso-
neel boven de vijf-en-vijftig jaar 
aangetroffen. Letterlijk wordt ge-
schreven; „Voor een deel van het 
onderzoek, waarin vraaggesprek-
ken werden gevoerd, heeft men zelfs 
de leeftijdsgrens van de te onder-
vragen personen op vijf-en-veertig 
jaar moeten stellen, omdat „echte" 
ouderen ontbraken." 

Dé kern van de oudere werknemers-
problematiek is dus: hun stilaan ver-
dwijnen. Nog even en er zijn geen ou-
dere werknemers meer. En mét hen 
zullen ook hun problemen verdwij-
nen. Wie kan zich een mooiere 
probleemoplossing denken?! Voor 
het moment liggen de kaarten duide-
lijk geschud. Terwijl steeds meer 
mensen lang leven - „Nederland ver-
grijst," zeggen we dan - want onze 
aanwas is ook niet meer wat het ge-
weest is, blijkt er in fabriek en kan-
toor een „uitval" plaats te vinden die 
mensen klaarblijkelijk een steeds 
kleiner deel van hun lange leven ar-
beidsgeschikt doet lijken. 
Het probleem is niet zozeer, schrijft 
de kommissie, dát er een eind aan ie-
ders arbeidsleven komt, maar dat het 
tijdstip waarop dit gebeurt, steeds 
vroeger dreigt te gaan vallen. „Van-
daag is iemand op zijn vijf-en-vijftig-
ste al in de gevarenzone beland, mor-
gen zou de gevaarlijke leeftijd wel-
eens bij vijftig jaar kunnen beginnen. 
En de leeftijdsgrens voor het aanne-
men van personeel ligt dan nog een 
stuk lager en vertoont bovendien de 
neiging verder te dalen." 
'De kans dat iemand als volwaardige 
kracht zijn pensioen haalt, wordt met 
de dag kleiner. De vraag is nu, waar-
om gebeurt dit? Is de uitval van oude-
ren een kwestie van een algemeen 
verslechterende 	gezondheidstoe- 
stand binnen de beroepsbevolking? 
„Nauwelijks aannemelijk," noteert 
de kommissie, ondanks het feit dat 

de „uitval" van ouderen gemakke-
lijk als een gezondheidsvraagstuk 
kan worden gezien. Maar ziek en ge-
zond hoeft niet zijn uiteindelijke 
oorzaak in leeftijd te vinden. De ar-
beidsomstandigheden waaronder 
mensen werken kunnen wel eens 
véél bepalender zijn. 
Volgens de kommissie is het in ieder 
geval zo dat er een problematiek ligt 
die, waar de oorzaken duidelijk ge-
maakt kunnen worden, nodig moet 
worden aangepakt. 
Gaat het er nu om, ouderen zo lang 
mogelijk, zeg tot de pensioengrens 
van vijf-en-zestig jaar, aan het werk te 
houden? Zeer zeker niet, schrijft de 
kommissie met zoveel woorden. 
Waar het om gaat is, dat als kan wor-
den vastgesteld dat werken - om het 
even of het in bedrijfsverband of bij 
de overheid is-leidt tot een versnelde 
veroudering van de mens, dan is 
daarmee een algemeen maatschap-
pelijk vraagstuk aan de orde gesteld. 
Aangezien elk mens onderhevig is 
aan het niet te stuiten proces van li-
chamelijke veroudering, zullen ook 
jongere werknemers eerder dan hun 
lief is versleten kunnen blijken. Het 
beeld dat een oudere generatie te zien 
geeft is hun voorland. 
Verslijten vóór zijn tijd, kan ieders lot 
in de werksituatie worden. Zowel 
door persoonsgebonden slijtage als 
door relatieve veroudering. 

Slijtage 
Voor wat de persoonlijke slijtage be-
treft, wijst alles er op dat werk- en 
werkomstandigheden extra slijtage 
teweeg kunnen brengen, vooral wan-
neer er sprake is van lichamelijk zwa-
re, monotone, gering zelfstandige, 
sociaal geïsoleerd uitgevoerde arbeid 

gaat onder 
slechte fysieke omstan 
of wanneer het om arbeid g 

onregelmatige dienstendigheden, in of onder 
druk van grote verantwoordelijk-

heid. Zaken als deze roepen per defi-
nitie spanningen op. Zeker als ze in 
kombinatie met elkaar voorkomen. 
Mensen kunnen er wel enige tijd te-
gen, maar op den duur ‘verken ze op 
iedereen negatief in. Men 
ervan in alle opzichten. Bij velen tre-
den de gevolgen van het eenti 

et licht
r  

pas op wat latere leeftijd aan en ande 
Terzake de relatieve

.  

veroudering 

(onaangepastheid aan kennis-ver-
eisten) concludeert 
zeer waarschijnlijk in de nabije

dit 
 toe-

komst een overheersendea rol zal 

gaan spelen in het maatschappelijk 
spel waarbij de oudere werknemer 

inzet is. Vanuit het oogpunt van effi-
ciency, arbeidsbesparing, de snelle 
veroudering van hoog gespeciali-
seerde kennis, de beperkte aanpas-
sings- en omschakelingsmogelijk-
heden die mensen gegeven is, de nei-
ging het personeelsbestand te ver-
jongen en het optrekken van aan-
stellingsvereisten, kan de positie 
van de oudere werknemers en 
werkneemsters zonder meer als ui-
terst benard worden gezien. De af-
schrijvingstijd van het produktie-
middel werknemer valt steeds kor-
ter uit." 
Is daar iets aan te doen? In het boekje 
staat: „Terugdringen van de factor li-
chamelijke inspanning bij het werk, 
het tegengaan van monotone, zichzelf 
steeds herhalende arbeidshandelin-
gen, vermindering van de psychische 
belasting lijken in beginsel binnen 
het bereik van de onderneming te lig-
gen. maar welk tegenwicht kan wor-
den geboden tegen de relatieve ver-
oudering, die een uitvloeisel is van 
strukturele, organisatorische en 
technologische ontwikkelingen?" 
Verwacht wordt dat het Nederlandse 
bedrijfsleven bitter weinig invloed op 
dergelijke ontwikkelingen kan uitoe-
fenen. „De ontwikkelingen in maat-
schappij, ondernemingsstruktuur en 
techniek laten zich noch voorspellen 
noch aan banden leggen," noteert 
men. 

Weinig vrolijk 
Een weinig vrolijke slotsom voor ie-
dere tegenwoordige en toekomstige 
oudere werknemer. De kommissie is 
van mening dat we ons hier moeilijk 
bij neer kunnen leggen. Er zal gepleit 
moeten worden voor een verandering 
van instelling binnen ons bedrijfsle-
ven en wel zodanig dat rekening ge-
houden wordt met de wezenlijke ei-
genschappen van werknemers. En is 
niet een van die wezenlijke eigen-
schappen dat voor ieder de jaren op-
schuiven, en dat dit bepaalde konse-
kwenties heeft ten aanzien van wat er 
van mensen verwacht mag worden? 
Als vanouds de vraag derhalve, is de 
mens er voor de door hemzelf be-
dachte strukturen of zijn die struk-
turen er juist voor hem of haar? 
Oudere werknemers een uitster-
vende soort! We laten het over ons 
heenkomen als een natuurnoodza-
kelijk gegeven èf we nemen het 
werkelijk serieus dat we tot een sa-
menleving moeten komen op „men-
senmaat." 

Michael Kerkhof 
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Hom 
Het Humanistisch Overleg Mensen-
rechten (HOM) zoekt op korte termijn 
STAFMEDEWERKERS(STERS); 
twee halftime of één fulltime. Voorlo-
pig aanstelling voor één jaar. Conti-
nuering is afhankelijk van de subsidie. 
Taak: begeleiding van groepen, het 
onderhouden van kontakten met an-
dere organisaties, meewerken aan tot 
standkoming van actief beleid. Nood-
zakelijk hiervoor zijn: een duidelijke 
betrokkenheid bij èn kennis van de 
problematiek van ontwikkelingssa-
menwerking en mensenrechten, orga-
nisatorische kwaliteiten en bereidheid 
om op onregelmatige tijden te werken. 
Sollicitaties HOM, Beeklaan 387, 2562 
AZ Den Haag. Inlichtingen bij: Pieter 
van Veen 070-63 69 07. 

Zigeuners 
In Almere heeft men voor een groep 
zigeuners een meer beschut terrein be-
schikbaar gesteld. Het openbaar li-

- chaarn Zuidelijke IJsselmeerpolders 
zorgde voor electriciteit, water en di-
verse sanitaire voorzieningen. Ook is er 
een nissenhut geplaatst als speelplaats 
voor de kinderen. Dit kostte bij elkaar 
zo'n honderdduizend gulden. Dit alles 
in afwachting van nadere beslissingen 
van het ministerie van justitie. 

Lelystad 
Dit voorjaar start in Lelystad de bouw 
van een politiebureau, dat een korps 
van 200 man zal kunnen huisvesten. De 
bouw die geschat wordt op 16.5 mil-
joen gulden zal twee jaar bedragen. In 
Lelystad zijn wijkteams belast met de 
generale politietaak. Dat wil zeggen 
dat het publiek voor alle in hun wijk 
voorkomende zaken (klachten op ver-
keers- of recherchegebied) bij het ei-
gen wijkteam terecht kunnen. 

Helpen 
Het Nationaal Orgaan Gehandicap-
tenbeleid, het Platform Vrijwilligers-
werk en de Ver. van Revalidatiecentra 
in Nederland hebben een folder sa-
mengesteld: „Wel eens gedacht aan 
vrijwilligerswerk." Het gaat over hel-
pen en geholpen worden. Een nuttig 
boekje met veel tips en adressen. Aan-
vragen NOG, Postbus 323, 3500 AH 
Utrecht. Tel. 030-33 11 21. 

Amnesty internationaij. 
Het Jaarboek van de Politieke Gevan-
genen '80/81 is een onontbeerlijke 
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vraagbaak voor ministeries, journalis-
ten, actiegroepen, vakbonden, kerken 
en organisaties. Duizenden mannen en 
vrouwen over de hele wereld worden 
gearresteerd vanwege hun politieke en 
religieuze opvattingen, ras, taal, sexe 
en etnische afkomst. Velen verblijven 
in gevangenschap zonder dat een pro-
ces plaatsvond of ondergaan martelin-
gen. Anderen zien hun executie tege-
moet, aldus het Jaarboek 80/81. 
Bestellen bij Amnesty, international, 
3de Hugo de Grootstraat 7, postbus 
61501, 1005 HM Amsterdam tel. 
020-84 79 05. 

Vakantie 
De Stichting Uit Boven 60 organiseert 
vakantiereizen in ons land, maar ook 
naar o.m. Spanje, en Zwitserland. Be-
halve een reisleider(ster), gaat ook een 
verpleegkundige mee. Deze reizen zijn 
niet bedoeld voor gehandicapten, die 
veel hulp nodig hebben. Reisgids aan-
vragen bij bovengenoemde stichting, 
Havenstraat 41, 1401 EL Bussum, tel. 
02159-33 0 17. 

Warme melk 
De door koeien geproduceerde melk 
wordt op lichaamstemperatuur afge-
geven en bevat dus warmte. Die warm-
te kan benut worden. Bijvoorbeeld 
voor warm water, voor het verwarmen 
van de melkruimte of voor de kalver-
box. De SVEN (Stichting Voorlichting 
Energiebesparing Nederland) heeft de 
resultaten van dit onderzoek gepubli- 
ceerd in een informatieblad: „Het be-
nutten van warmte uit melk met be- 
hulp van een warmtepomp". Belang-
stellenden kunnen dit blad aanvragen 
bij SVEN, postbus 503 AM Apeldoorn 
tel. 055-33 07 50. 

Kofffieboyeot 
Het HOM (Humanistisch Overleg 
Mensenrechten) heeft een gesprek ge-
voerd met een werkgroep van de ver-
eniging van Nederlandse koffiebran-
ders en theepakkers. Het HOM heeft 
geijverd voor een boycot van koffie die 
afkomstig is uit El Salvador, „waar de 
mensenrechten op de meest ernstige 
en stelselmatige wijze worden ge-
schonden. Wij mogen niet langer aar-
zelen ook in onze economische relaties 
de grootst mogelijke druk uit te oefe-
nen op het regiem in El Salvador", al-
dus het HOM. 

Weekend 
De homowerkgroep Van het Humanis-
tisch Verbond organiseert van 12 tot 14 
maart een ontmoetingsweekend onder 
de titel „humanisme, sexualiteit en re- 

laties." Er is plaats voor gezelligheid, 
en veel met elkaar praten en er zijn 
speciale groepen voor vrouwen en jon-
geren. Van vrijdag 8 uur dus tot.zon-
dagmiddag 4 uur in de Kapellerput te 
Heeze (N.B) Prijs f 105,— (all in). 
Maximaal 80 deelnemers. Inlichtingen 
bij de HV-homowerkgroep, Postbus 
114, 3500 AC Utrecht. 

Indianen 
„Geloven in Lirima" heet de brochure, 
die ingaat op de religie van de in het 
Andesgebergte wonende Aymara-In-' 
dianen èn op de manier waarop ze met 
hun religie werken om hun ontwikke-
lingskansen te vergroten. 
Uitgave van Het Samenwerkingsver-
band Hoogland-Indianen. Bestellen bij 
het secretariaat: Patrijzenhof 205, ER 
3755 Eemnes tel. 02153-11 863. Prijs 
f 1,— exclusief portokosten. 

Naah• de arme landen 
Het toerisme naar derde wereld landen 
neemt ontzaggelijk toe. „Wij vanuit het 
westen" kunnen er leven als keurvor-
sten . . . De Toerisme-groep van de 
Stichting Internationale Werkkampen 
(SIW) heeft nu een brochure uitgege-
ven: „Retourtje Noord-Zuid: Ont-
spanning?" Het gaat om een kritische 
blik op het toerisme naar de derde we-
reld. Aan de orde komen: o.m. de eco-
nomische gevolgen van het massatoe-
risme, sociale en culturele aspekten en 
alternatieve reizen. Bestellen door 
f 9.10 over te maken op giro 40 75 t.n.v. 
SIW, Willemstraat 7, 3511 RJ Utrecht, 
met vermelding van de brochuretitel. 

Zoals drama 
Cursussen in drama, dans, beeldhou-
wen, grafiek, geluid en beeld, emanci-
patorisch spel e.d. worden georgani-
seerd door De Borckerhof in het 
Drentse Orvelte. Kosten f 260r—. Als u 
er meer over wilt weten, bellen of 
schrijven met de Borckerhof, Flinten-
weg 4-6, 9441 PC Orvelte (Dr.), tel. 
05934-351. 

Op zijn noors 
In Noorwegen zijn volop huisjes/bun-
galows te huur tegen zeer betaalbare 
prijzen. Zo'n vakantie wordt nog voor-
deliger als u het op „zijn Noors" wilt 
doen, d.w.z. méér vis eten dan u ge-
wend bent, meer melk en kaas gebrui-
ken, wel minder groenten, weinig ster-
ke drank, want die is peperduur in 
Noorwegen. 

• 

Honderd jaar 
Dit jaar — om precies te zijn in decem-
ber a.s. — bestaat het Artis-aquarium 
honderd jaar. Vandaar dat de „feest-
vreugde" het gehele jaar zal duren. 
Nou ja feestvreugde: er zullen tal van 
evenementen plaatsvinden. Het aqua-
rium heeft een aantal beroemde. „vis-
persoonlijkheden" gekend in die af-
gelopen eeuw. Zoals Opa Sterlet, die 70 
jaar werd en een Japanse reuzensala-
mander, die in één nacht 500 eieren 
legde (1903). Eén van de jongen leefde 
tot 1955! 



uit afdelingen 
en geveste 

ALKMAAR Een lid van de Alkmaarse 
afdeling heeft een bedrag van f 1.352,—
op tafel gelegd, bestemd voor Janet 
Bruin. Zij had via het reisbureau van 
Latjes (u weet wel. . .) een reis naar Au-
stralië geboekt om daar haar ouders te 
gaan bezoeken. Enfin met Latjes ver-
dween de reissom. Dankzij het Huma-
nitaslid kon de reis toch doorgaan. 
Hiermee haalde de afdeling weer eens 
de krantenkolommen! 
En in de notulen van deze afdeling le-
zen wij deze opmerking over het con-
gres van oktober j.l.: „het rollenspel 
nam te veel tijd in beslag." 

FRIESLAND In het vorig nummer van 
Van Mens tot Mens hebben we al mel-
ding gemaakt van de informatieve bij-
eenkomst over het gecobrdineerd be-
jaardenwerk, die op 24 nov. j.l. werd 
gehouden. Gewestelijk functionaris 
Erik Vrind deelt mee, dat alle aanwezi-
gen een verslag kregen toegestuurd, 
maar .. . . wie er niet bij was, kan dat 
alsnog ontvangen. Even het geweste-
lijk kantoor opbellen: 05100-38 617. 
Nog meer nieuws uit Friesland: sinds 
er een nieuw bestuur van start is ge-
gaan, gonst het in Drachten van de ac-
tiviteiten. De vertegenwoordigingen in 
diverse welzijnsinstellingen worden 
weer ter hand genomen en er zijn plan-
nen om een vrijwilligersgroep te star-
ten Men wil het contact met de leden 
bevorderen door het uitgeven van een 
ledenbrief en om die zelfde reden werd 
een nieuwjaarsbijeenkomst georgani-
seerd. 

HOOGEVEEN Op vrijdag 5 februari 
stond de deur wijd open in Brinkstraat 
18 in Hoogeveen. De Stichtingen Wel-
zijn Ouderen, Samenlevingsopbouw 
Hoogeveen en Omstreken en Maat-
schappelijk Werk Midden- en Zuid-
Drente, hadden „iedereen" uitgeno-
digd om de nieuwe gezamenlijke huis-
vesting te komen bezichtigen. Belang-
stelling was er genoeg! 

UTRECHT Deze maand verschijnt het 
ledenblad Humanikatie als een geza-
menlijk nummer van het Hum. Ver-
bond en Humanitas. In dit nummer 
veel aandacht voor elkaar aktiviteiten: 
nieuwjaarsbijeenkomsten, gespreks- 
groepen, 	kernwapenproblematiek, 
geestelijke verzorging enz. 
Humanitas start in Utrecht-stad o.a. 
een gespreksgroep „In de loop van je 
leven". 
Kortom een leuk voorbeeld hoe het 
samen kan. Heeft u belangstelling? 
Dan kontakt opnemen met Hans  

Schoonderwoerd, Treek 44, Utrecht 
(tel. 030-895358). 

Verder waren er NIEUWJAARSBIJ-
EENKOMSTEN in een viertal afdelin-
gen in het gewest Utrecht en met suc-
ces! Ook de leden van het Hum. Ver-
bond en het NIVON (in N-W Utrecht) 
waren uitgenodigd. 
Op 9 januari voor de eerste keer in Cu-
lemborg: muziektheater en een inlei-
ding door Michael Kerkhof (JOT). Een 
gespreksgroep aan de hand van de map 
„In de loop van je leven" werd gelan-
ceerd. 
In Utrecht op 10 januari een gezamen-
lijke bijeenkomst met het Hum. Ver-
bond. „Thomasvaer en Pieternel" 
werd opgevoerd als een terugblik op 
1981 van Utrecht. Het NIVON-orkest 
speelde met veel elan en enkele liede-
ren werden zelfs meegezongen. 
Op 12 januari was Maarssen aan de 
beurt. Ank v. Zachten hield een inlei-
ding onder het motto „Waar gaan we in 
1982 naar toe?" Gewestelijk  functiona-
ris Steven Spaargaren vertoonde dia's 
van zijn studiereis naar de Verenigde 
Staten. 
Tot slot was er op 15 januari een groot-
se avond in Amersfoort, samen met het 
Hum. Verbond. Ook hier  ,,Thomasvaer 
en Pieternel" voor een aandachtig ge-
hoor. Verder veel muziek, voordrach-
ten, zingen en dansen...  
In Utrecht is 1982 goed begonnen! 

ZWOLLE In Zwolle gaat men probe-
ren om meer ABAL artikelen aan de 
man/vrouw te brengen. Mevrouw Ank 
de Groot wil hiervoor de middelbare 
scholen inschakelen. Zij heeft al kon-
takten gelegd met het gymnasium en 
de Thorbecke scholengemeenschap. 
Niet alleen de leerlingen, ook de ou-
ders zullen worden ingeschakeld. -Be-
keken wordt nu op welke manier de 
verkoop van ABAL-artikelen kan 
worden bevorderd. 
En alle leden van de afdeling hebben 
een nieuwjaarswens ontvangen. Von-
den ze in Zwolle - terecht - „iets posi-
tiefs". 

WOONWAGENBEWONERS 

De Commissie Woonwagenbewoners 
meldt dat een aantal woonwagenbe-
woners bezig is een platvorin op te 
richten, dat een belangenorganisatie 
voor deze groep moet worden. Men 
denkt aan plaatselijke be 
die danweer een lande
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menstellen. Zo'n college  moet beleids-
adviezen gaan geven, waarbij verant-
woording moet worden afgelegd aan 
de woonwagenbewoners. Verder 
denkt men aan voorlichting op de TV 
en op scholen. De Vrouwengroep heeft 
al een aantal beleidspunten 
Ze rekenen er al 0

1), dat opgesteld. 

nodige teleurstellingen  gdepataamrdet zal
d 

gaan, maar . . . volhouden is de de bood-
schap. De inzet van ,,de  hele achter-
ban" is noodzakelijk, omdat de belan-
gen plaatselijk,  provinciaal en lande-
lijk nogal eens uiteen kunnen lopen. 

Kom erbij I 
Het gewestelijk bestuur in 
Utrecht heeft dringend behoefte 
aan nieuwe gezichten. Wie komt 
ons kleine bestuur versterken? 
We vergaderen eenmaal per 
maand in Utrecht of Zeist: de 
taken worden onderling ver-
deeld. Een belangrijke functie 
van het bestuur is het begelei-
den van de gewestelijk functio-
naris. In nauwe samenwerking 
met de afdelingen worden 
nieuwe activiteiten opgezet. 
Wie durft het aan om eens met 
ons te komen praten? 
Alle inlichtingen bij: 
Trees Venema, E. Meijsterlaan 
71, Utrecht (tel. 030-934649). 

't Moet anders 
Een werkgroep, bestaande uit mede-
werkers van het Nederlands instituut 
voor maatschappelijke opbouw (Ni-
mo), Gamma, Regionale samenle-
vingsopbouw, het Studiecentrum 
Ncvo en de Sectie Samenfie3,-ingsop-
bouw van de Nrmw heeft geprobeerd 
op basis van bekend ervarings- en on-
derzoeksmateriaal enkele concrete 
beleidsaanbevelingen te formuleren 
over samenwerkingsmogelijkheden 
tussen opbouwwerk en vormings-
werk. 

De werkgroep is van mening dat er 
verandering moet komen in de gang 
van zaken bij overheidsexperimenten 
op welzijnsterrein. Nu is het bijna 
steeds zo dat voor een bepaalde tijd 
verhoudingsgewijs zwaar opgetuigde 
eenheden worden geïnstalleerd in een 
beperkt aantal locaties. Een begelei-
dingscommissie, een set van criteria en 
sociaal onderzoek vormen de comple-
mentering van deze formule. De werk-
groep sluit deze gang van zaken niet 
uit, maar zij vindt dat de gevestigde 
werkwijze voor een deel moet plaats-
maken voor andere werkwijzen omdat: 
- er met gelijkblijvende of zelfs in-
krimpende budgetten moet worden 
gewerkt; 
- de middelen vaak ontbreken om ge-
slaagde experimenten over de hele li-
nie in te voeren; 
- de ervaring leert dat „aangeboden" 
experimenten veeleer geadopteerd 
worden omdat zij middelen en ar-
beidsplaatsen opleveren dan omdat zij 
organisatorisch zouden aansluiten op 
wat ter plaatse leeft; -in het verlengde 
daarvan kan ook het geïsoleerde ka-
rakter van veel experimenten worden 
gezien, waardoor overdrachtsproble-
men ontstaan; 
- de orthodoxe wijze van experimen-
teren niet in staat is om de spontane 
experimenten die overal plaatsvinden 
te honoreren en „overdraagbaar" te 
maken. 
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Gewestelijke bureaus: 
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(9-12.00 uur) 
Tel. 05200-18537 

Tel. 080-233117 

Tel. 020-739444 

Tel. 020-739444 

Tel. 070-838397 

Tel. 01612-2166 

Tel. 01153-1618 

Amsterdam 
's-Gravenhage 
Rotterdam 
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Utrecht 
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Surinamestraat 19, 's-Gravenhage 
Heemraadssingel 184, Rotterdam 
Oliemolenstraat 5, Heerlen 
Neude 29 bis, 3512 AE Utrecht 

Tel. 020-768181 
Tel. 070-469608 
Tel. 010-764811 
Tel. 045-719090 
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Binnenkort ontvangt u weer de 
accept-Girokaart. Elders in dit nummer leest 

u het een en ander over de bezuiniging die 
ons treft dus is uw deelname meer dan ooit 

noodzakelijk 
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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 58200 of bij de Hollandse 
Koopmansbank 	(rekeningnr. 
63.50.11.581) ten name van Humanitas 
Centraal Bureau te Amsterdam. 

Stellhig 
Een ongewilde vorm van discriminatie 
is de stilte bij het Journaal voor Doven 
en Slechthorenden. 

(M.K. Carlstead, Groningen) 


