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ABAL 
De cadeautjes-inaand staat voor de 
deur. Daarom in dit nummer van 
Van Mens tot Mens aandacht voor 
ABAL-artikellen. De voorzitter van 
de Stichting, And Kosto, doet een be-
roep op „alle humanisten om vaker 
een ABAL-artikel te kopen; vooral 
omdat ti dan tegelijkertijd een kleine 
bijdrage levert aan de derde-wereld 
problematiek." In Amsterdam werd 
een nieuwe ABAL-winkel geoknd enn 
joop van Dalen sprak met het-„idea-
listische management:" 
(pag. 5 en 6) 
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MENS EN SAMENLEVING 
in de serie Mens en, Samenleving komt hoogleraar sociologie Piet Thoenes 
aan het woord. 	dit gesprek: „Als we de jeugd meer houvast willen 
bieden, zouden ev(e erin moeten slagen om een aparte jeugd-cultuur te 
creëren, waarin uj )ei(-il niet langer centraal staat." 
(pag. 8, 9 en 10) 

ALKMAARSE Vii,-:rfoRlE 
Dit keer de schijn -eaper op afdeling Alkmaar, „die zoveel goodwill !leeft 
en bij „iedereen" -, elientlliteid geniet." 't Verhaal van zeer actieve Huma- 
nigas-ijeden op par_t, 3 en 4 
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ooit afdelingen en gewesten. Kort van stof, Jot en..  . 
voor de laatste keer ce brief uit de USA van Steven Spaargaren (pag. 11) 



, \. IK  ;  :' 	 VAN 
VAN Bytt s 

• f-ill 
1 VAN NENING IK ak,,41 ING 

ING EM,/  '' i5 MENING IK BEN VZ47"-"ING 
IIK' I 	fi»4EN  NING IK BEN VAN 10 , 	 BE 

T G IK BEN VAN MEN. 	'A 
I, 	ffirdt.~AN NIF"" -1w~  

J. 

van 
tot 

mens 
MEE 

Ledenorgaan van Humanitas 
Verschijnt 6 x per jaar 
Jaarabonnement 
f 12,50 (leden gratis) 

Redactie: 
Jo Witteveen, 
Aad van Oosten, 
Wilko Post, 
Joop van Dalen, 
Fleur van Veen 

Eindredactie: 
Ank v. Zachten-v. Buuren 

Vormgeving: Studio Brouwer 
(Rob Hallatu) 

Druk: Brouwer Offset Delft 

Redactiesecretariaat: 
J. W. Brouwersstr. 16, 
1071 LJ Amsterdam, 
Tel. 020-739444 

Chip technologie 
Met belangstelling heb ik uw artikel 
gelezen over de chip-technologie en de 
uitwerking  daarvan op onze samenle-
ving. Zelf ben ik met wat analytisch 
denkwerk bezig geweest en één van 
mijn conclusies was dat naast het ge-
vaar van een nucleaire oorlog het ge-
vaar der politieke manipulatie (moge-
lijk geworden door genoemde technolo-
gie)  als meest acuut gevaar moet wor-
den gezien. Meer concreet: diensten als 
de Amerikaanse CIA zijn ver gevor-
derd  in dat soort manipulatie-technie-
ken en een voorbeeld was hun bedrij-
vigheid in de Republiek Guyana enige 
tijd geleden. Daar hadden ze een pro-
jekt onder handen waarbij dat soort 
manipulaties moest worden geperfec-
tioneerd. Dat het uiteindelijk uit de 
hand liep en voor zo'n 1000 leden van 
een godsdienstige sekte de dood werd is 
nooit behoorlijk belicht door onze 
„vrije" westerse pers. Het voordeel van  

de ontwikkeling van deze technologie is 
natuurlijk enorm, maar anderzijds 
kan men niet genoeg op z'n hoede zijn! 
De computer van de CIA staat in Cali-
fornië en in het Britse tijdschrift „The 
Listener" heeft daarover onlangs een 
interessant artikeltje gestaan met ont-
hullende gegevens. 
Tenslotte. Waarom spreken wij over 
sekten als het gaat om godsdienstige 
groepen die niet beplakt zijn met klas-
sieke etiketten als Gereformeerde Kerk, 
Christelijk Gereformeerde Kerk, Oud 
Gereformeerde Kerk, Gereformeerde 
Gemeente, Vrijgemaakt Gereformeer-
de Kerk, etc. Zo'n klassiek etiket zegt 
heus niet alles over de inhoudelijke 
waarde van dergelijke groepen. Ik 
hoop dat mijn epistel een bijdrage le-
vert aan de brede maatschappelijke 
discussie die moet voorkomen, dat nog 
meer mensen geen vat kunnen krijgen 
op hun leven met alle — ook door dr. 
Huppes gesignaleerde — gevolgen van-
dien. 

W. L. Oudendijk 
Toscalaan 41, 

3194 BA Hoogvliet 

Basvervoer voor gehandicapten 

Ik zou graag willen opkomen voor men-
sen die slecht ter been of hartpatiënt 
zijn. voor deze groep is het dikwijls 
moeilijk om ergens heen te gaan. Ze 
hebben moeilijkheden met vervoer en 
zijn daarom aan huis gekluisterd. De 
gevolgen kunnen vereenzaming «erge 
afhankelijkheid van anderen zijn. De 
taxi is meestal te duur en daarom stel 
ik speciaal busvervoer voor. Betrokke-
nen kunnen dan naar hun bestemming 
worden gebracht tegen een betaalbare 
prijs. Willen degenen die dit idee steu-
nen een handtekening sturen met ver-
melding busvervoer aan: 

M. van Breeuwer 
Tuinlaantje 21, Haarlem 

tel. 023-315079 

Op deze pagina ruimen wij graag 
ruimte in voor de mening van onze 
lezers. Dat betekent niet, dat wij die 
altijd onderschrijven. 
De inhoud van de brieven waarvan 
wij ons het recht voorbehouden die in 
te korten-blijft geheel voor rekening 
van de inzenders. 

De redactie 

Goed bericht voor senio-
ren 
Zelf actief 60-plusser en vrijwilliger 
zijnde, kwam ik bij het napluizen van 
de reismogelijkheden naar het buiten-
land tot de aangename verrassing, dat 
voor de categorie mensen met een 60/65-
plus NS-pas, er veel ruimere mogelijk-
heden liggen voor gereduceerde reizen. 
()Ok naar het buitenland, dan alge-
meen bekend is. Het vreemde is, dat niet 
op alle stations zelfs het loketpersoneel 

1  van het bestaan van deze folder op de 
• hoogte is. Het betreft de gele folder 
„Voor 60/65-plus rijdt de trein veel 
voordeliger: in binnen- èn buitenland. 
In het kort noem ik: op retourbiljetten 
Groot Brittannië 50% korting op het 
spoorweg- en 30% korting op het boot-
trajekt. Naar de Bondsrepubliek 
Duitsland 30%, naar België, Frank-
rijk, Luxemburg, Spanje en Portugal 
ook 50% korting. 	' 
Maar . . u kunt nog anders en nog 
goedkoper reizen met uw NS.60/65-
plus-pas. En wel op een keuze- of vrije 
reisdag. Uw kétart is dan geldig tot het 
laatste station in uw reisrichting vaar 
de grens. Bij het afstempelen van uw 
kaart koopt u dan tevens een geredu-
ceerd retourtje naar de plaats van be-
stemming. Dat is dan het enige, dat u 
moet betalen. 
Er zijn nog andere mogelijkheden: 
Soms kunt u op vertoon van uw pas-
poort in het buitenland korting krijgen 
op busvervoer of een reductiekaart 
aanschaffen waarmee op heel aan-
trekkelijke voorwaarden kan worden 
gereisd. Ik raad alle senioren aan om 
die gele folder aan te vragen. Voor 
reislustige 60/65-plussers is het meer 
dan de moeite waard. 

Kor Deisting-Zwaan 
Woerden. 

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. 
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Alkmaar in 'eigen huis' 

In het centrum van Alkmaar 
heeft de Humanitas-afdeling 
sinds 11 sept. jl. officieel een 
eigen home in de Pastoorsteeg 
4, waar een groot aantal acti-
viteiten van de afdeling on-
derdak zal worden gebracht. 

Het was een beetje feest op vrijdag 11 
september. De wethouder van (on-
dermeer) onderwijs, de heer J. Helder, 
verrichtte de officiële opening. In zijn 
openingswoord prees hij de inzet van 
Humanitas op een groot aantal werk-
velden. Hij volgde als wethouder van 
onderwijs vooral de bemoeienis van de 
afdeling ten aanzien van het alcohol- en 
drugsgebruik en geloofde dat de zes 
werkgroepen, waarover Humanitas nu 
beschikt zich zeker in dit pand verder 
zullen kunnen ontplooien, „zodat in de 
toekomst een groter pand noodzake-
lijk zal zijn." Als wethouder had hij 
veel respect voor het werk van Huma-
nitas en daarom was hij, mede namens 
het gemeentebestuur, „dankbaar dat 
hij dit pand mocht openen." 

Gewestvoorzitter J. P. Logger noemde 
de afdeling Alkmaar een voorbeeld 
voor de andere afdelingen: het lukt de-
ze afdeling uitstekend anderen te sti-
muleren om aan het werk deel te ne-
men. „Als je zo'n motor hebt is dat een 
gelukwens waard; dit pand is een 
kroon op het werk". Bovendien ver-
wachtte hij bij een volgende gelegen-
heid te kunnen zeggen „dat Alkmaar 
de koploper voor het hele land is ge-
worden." 

Afdelingsvoorzitter C. W. Poppenk 
dankte de wethouder voor de hulp die 
men van de gemeente ontving en in-
hakend op de verwachtingen van de  

wethouder sprak hij alvast de hoop 
uit „bij een eventueel groter pand 
weer op gemeentehulp te mogen re-
kenen". 
De afdelingsvoorzitter noemde het 
ere-lid de heer H. Hoffman „de be-
langrijkste motor bij al het werk dat 
in Alkmaar werd gedaan." 
De heer Hoffman „waaierde"  evenwel 
het applaus weg, want hij had dit werk 
alleen kunnen doen, dankzij de steun 

Thuis bij Tini Rijn 
afdeling, ontmoetten  wij ook 

s 
afde-lings-voorzitter art secretaris van de 

oud-
èn erevoorzitter Henk Hoffman,  die de 
stimulator is Cor poppeuk en 

geweest van veel activi-
teiten. 
De eerste vraag die opkomt is „dat de 
afdeling over heel wat vrijwilligers 
moet beschikken, gezien al die activi-
teiten." En hun antwoord:  „over zo'n  

van zijn medebestuurders, op wie hij 
steeds had kunnen rekenen." 
Het bestuur moest nog meer dank-
woorden in ontvangst nemen, uitge-
sproken door o.a. een deelnemer aan 
de telefooncirkel en ten slotte bood 
Marius Hofhuis namens de afdeling 
Bergen-Schoorl felicitaties èn een klok 
aan „opdat de afdeling Alkmaar altijd 
bij de tijd kan blijven." 

Joop van Dalen 

stuk of zestig, waarvan een deel geen 
Humanitaslid is, al maken we er weide 
nodige propaganda voor." 
In Alkmaar willen ze graag vertellen, 
hoe ze te werk gaan, al voegen ze eraan 
toe „dat ze óók veel mazzel hebben ge-
had". Zo kregen ze bij alle plannen, die 
ze opzetten dadelijk veel respons. 
Nog voordat ze de eerste telefooncirkel 
hadden opgezet — nu telt Alkmaar er 
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'Mevrouw, er staat een 
man met een 

mes te zwaaien... 9 

De opmerking van gewestvoorzitter Logger „dat Alkmaar wel 
eens de koploper  voor het hele land zou kunnen worden", 
maakt nieuwsgierig. En inderdaad is er veel gaande in deze 
afdeling: telefooncirkels, gespreksgroepen voor ouderen, voor-
lichting op basisscholen over drank en drugs, individuele be-
jaardenhulp, kinder-  en jeugdtelefoon en sinds kort staat ook 
slachtofferhulp op het programma. 
Al eens eerder begon in Alkmaar de victorie, dus waarom niet 
opnieuw bij Humanitas-Alkmaar?. 



vijf — meldde zich bijvoorbeeld 
eerste deelneemster. 
Tini Rijllart: „In Van Mens tot Mens 
stond een artikel over de telefooncirkel 
in Rotterdam. Ik zit hier in de kamer en 
ineens wordt er tegen het raam getikt. 
Een alleenstaande dame van hier ver-
derop, staat met Van Mens tot Mens te 
zwaaien en roept: als jullie daarmee 
beginnen, ben ik nummer één hoor. 
Zoiets werkt inspirerend." 

al de 

Cor Poppenk: „Humanitas heeft 
enorme goodwill in Alkmaar". 

Licht opsteken 

Alkmaar heeft toen eerst zijn licht op-
gestoken in Rotterdam, en daarna 
zorgden ze voor stukjes in de plaatse-
lijke kranten, want „hoe meer publici-
teit, hoe meer weerklank", weet Henk 
Hoffman uit ervaring. Vrijwilligsters 
èn alleenstaanden meldden zich al 
gauw en toen „ging de rest vanzelf. . ." 

Dat is 'n goeie 
Henk Hoffman werd zeven jaar gele-
den voorzitter van de afdeling Alk-
maar; hij verhuisde van Amsterdam, 
waar hij actief in het wijkcentrum was 
naar „het veel vriendelijker Alkmaar." 
Twee jaar later wendde Tini Rijllart 
zich telefonisch tot de afdelingsvoor-
zitter'. Ze had in de krant gelezen dat 
jongeren, die een boerderij hadden ge-
kraakt om er een soort jeugdhotel van 
te maken, met het probleem van drug-
verslaafden kregen te maken, waarmee 
ze eigenlijk geen raad wisten. 
„Kan Humanitas daar nou niet wat aan 
doen", wilde Tini weten. 
Henk Hoffman lacht slim: „Nou ik 
dacht, dát is een goeie en ik was al bij 
haar." 
Het duurde niet lang of Tini werd de 
secretaris van de afdeling en samen 
met de voorzitter zocht ze kontakt met 
allerlei organisaties, o.a. met de ANDO 
(Algemeen Nederlandse Drankbe-
strijdingsorganisatie), waarna alles in 
een stroomversnelling terechtkwam. 
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In „Den Haag was net een potje be-
schikbaar" voor een voorlichtings 
projekt en zo kwam er een cursus voor 
leraren van middelbare scholen in 
samenwerking met de NAC (Nationa-
le Commissie voor Alcoholbestrij-
ding). Die leraren zeiden na evaluatie: 
„Begin met de kinderen van de zesde 
klas". Zij waren bereid om vrijwilli-
gers op te leiden. Zonder geluk vaart 
niemand wel... 
Tini: „In het begin waren de scholen 
huiverig — in htin school deed het 
drugprobleem zich immers niet voor. 
Maar nu komen steeds meer aanvragen 
om voorlichting binnen en tegenwoor-
dig 456k veel van oudercommissies, 
„die er graag iets meer van willen we-
ten, in geval dat..." 

Kindertelefoon 
De kinder- en jeugdtelefoon, opgezet 
door Tini en Cor, begint ook een goed 
lopend projekt te worden. Na een op-
roep in de krant meldden zich zo'n 35 
(jonge) mensen o.a. van de pedagogi-
sche academie aan. Onder die vrijwilli-
gers was óók een docent in de inter-
view- en luistertechniek, die de ande-
ren graag wilde opleiden en een kin-
derrechter bleek bereid om een paar 
lezingen te houden. Bovendien zat er 
„een kei van een vrouw" tussen, die als 
coördinatrice kon optreden en die de 
kindertelefoon nu voortreffelijk 
„runt". Overal in Alkmaar, d.w.z. in 
scholen en openbare gebouwen han-
gen affiches met het nummer van de 
telefoon. 
En zeer onlangs heeft dè Rijkspolitie 
de afdeling Alkmaar verzocht een 

Tini Rijllart:  „Er meldden zich 35 vrij- 
willigers" 

werkgroep slachtofferhulp op te rich-
ten. Natuurlijk heeft Alkmaar ,ja" ge-
zegd en de patiënten vereniging, waar-
toe Humanitas wèl het initiatief nam, is 
nu „overgedaan", „want je kunt na-
tuurlijk niet Mies zelf blijven doen." 
Tini: „Ze denken wel eens dat wij hier  

een groot bureau hebben met zeker vijf 
mensen in dienst. 
Máár ons huis is ook ons kantoor. . . Al 
hebben we dan nu dat kleine gebouw-
tje in de Pastoorsteeg." 
Cor Poppenk: „En dat hebben we dan 
nog met een paar andere organisaties, 
o.a. met het Humanistisch Verbond 
samen, want alleen kunnen we die 500 
gulden per maand niet opbrengen." 
De nieuwe voorzitter beseft heel goed 
dat het niet eenvoudig is, om de taak 
over te nemen van Henk Hoffman, die 
om gezondheidsredenen de voorzit-
tershamer heeft moeten neerleggen. 
Maar hij is blij „dat hij Henk als steun-
tje in de rug heeft. Als ik het verkeerd 
doe, zet hij me wel weer op het goeie 

Henk Hoffman. . .stimulator van veel 
activiteiten.. . 

spoor. En een groot voordeel is, dat 
Humanitas een enorme goodwill heeft 
in Alkmaar, èn dat iedereen Humanitas 
kent." 

En passant 

Bij al die activiteiten organiseren ze 
dan en passant gezellige bijeenkom-
sten voor de deelnemers aan de tele-
fooncirkels, want „dat is zo leuk voor 
de mensen. Die zeggen dan: „héé bent 
u nou die mevrouw met wie ik iedere 
ochtend bel." En als op zo'n bijeen-
komst het idee wordt geopperd om 
samen een reisje te maken, staat de af-
deling al klaar om ook dat te organise-
ren... 
Tini: „Soms denk je wel 'es: dit is te 
gek. De mensen bellen je voor alles op! 
Pas geleden nog, werd ik opgebeld en 
iemand zegt: Mevrouw in de flat tegen-
over me, staat een man met een mes te 
zwaaien, de politie komt niet, kan Hu-
manitas niet iets doen? 
Aan zoiets kunnen wij natuurlijk wei-
nig doen, al hebben we wel de Wel-
zijnsorganisatie SURANTA (voor Su-
rinamers en Antillianen) ingeschakeld. 
Maar ja, we lachen wel eens hoor als de 
mensen denken dat Humanitas z6 
machtig is. . ." 

Ank van Zachten 
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Op de hoek van de Ceintuurbaan en de Dusartstraat heeft het 
actieve HIVOS-comité Amsterdam sinds een jaar een ABAL-
winkel. Het bijzondere is, dat men deze winkel, die de gehele 
dag geopend is, geheel met eigen middelen heeft opgezet en 
geheel met vrijwilligers runt. We hadden een gesprek met Helly 
Mourik, Eduard van Geenhuizen en Piet Brinkman. 

Er was in Amsterdam geen HIVOS-
comité en er werd ook niets gedaan. 
Een paar mensen wilden daar verande-
ring in brengen. In het najaar van 1979 
besloot een aantal leden van Humani-
tas en van het Humanistisch Verbond 
een HIVOS-comité op te richten. In het 
begin was niet duidelijk wat er precies  

moest gebeuren en men was geheel 
aangewezen op eigen initiatief. Maar al 
gauw was er een goed begin, nl. de ver-
koop van ABAL-produkten. 
In de loop van 1979 zou de ABAL-win-
kel in de Haarlemmerstraat opgeheven 
worden. Uiteindelijk gebeurde dit ech-
ter pas eind 1980 door opzegging van  

de huur. Men moest toen bezien wat 
haalbaar zou zijn! Gedacht werd aan 
een winkel op een ander punt èn onder 
verantwoording van het HIVOS-comi-
té, want de winkel aan de Haarlemmer-
straaat was een eigen ABAL-vestiging 
met personeel. 

Men zou alleen kunnen draaien met 
een redelijke omzet. Maar een winkel 
zou tegelijkertijd een HIVOS-informa-
tiecentrum moeten zijn en de moge-
lijkheid bieden tot het houden van ex-
posities. Op de Ceintuurbaan is er nu 
geen drempel meer om binnen te lo-
pen. In het begin was er nog de moei-
lijkheid dat de eigenaar een meerjaren 

Aad Kosto: 

Koop vaker 
een 

ABAL-artikel 

De Stichting ABAL (Afzetbevordering Artikelen uit Arme landen) heeft 
sinds april van dit jaar een nieuw bestuur, waarvan AAD KOSTO, die 
deel uitmaakt van de P.v.d.A-fraktie in de Tweede Kamer, voorzitter is 
geworden. Het nieuwe bestuur wil ABAL (nog meer) leven inblazen, 
temeer omdat een  onderzoek heeft uitgewezen „dat ABAL een succes kan 
worden." Maar hiervoor is natuurlijk wel de hulp van een groot aantal 
mensen nodig, die  ABAL produkten zowel kopen als verkopen. Vandaar 
dit persoonlijk woord van voorzitter Kosto. 
„ABAL verkoopt de produkten, die afkomstig zijn uit ontwikkelings-
landen, nièt volgens de harde wetten van de commercie, waarbij naar zo 
hoog mogelijke winst wordt gestreefd. Integendeel; ABAL verkoopt te-
gen betaalbare prijzen èn...betaalt ook redelijke prijzen aan de produ-
centen. Er wordt alleen gekocht van bedrijfjes of cooperaties die wezen-
lijk bijdragen aan de ontwikkeling van hun omgeving (in Afrikaanse, 
Aziatische en Zuidamerikaanse  landen). Met elkaar leveren zij meer dan 
2000 artikelen; van levensmiddelen, zoals jams, wijn, koffie, thee, noten, 

(wand)kleden, tot kunstnijverheids- en op-
rsepcelicteerikj eunn'svivano okr  eedri:eg 

en  
n. 

Een ideaal assortiment,  zowel voor dagelijkse behoeften als voor ge-
schenken. 
Het gaat ABAL niet alleen om de verkoop yam die artikelen, maar ook om 
de problemen van  deze landen te signaleren èn hieraan iets te doen. Om 
die reden is 't ook van belang dat het aantal ABAL-winkels wordt ver-
groot en de vestigingsplaatsen worden verbeterd. Daarbij is uw hulp 
nodig. 
Humanisten; dit ris een  oproep aan u. Als het even kan, koop van ons 
(eventueel per  pest). En  vorm zo mogelijk een ideële groep die ons bij de 
verkoop heipt.,, 

Alle verdere inlichtingen worden va graag verstrekt door ABAL's direc-
teur 011ie van den  Bosch, Rouwkooplaan 7, 2251 AP Voorschoten. tel. 
H717-7948. 
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ABAL geeft dit jaar, samen met de Stichting Ideële Import en het Nicara-
gua Komitee Nederland een kalender uit. De afbeeldingen in kleur zijn 
ontleend aan naïeve schilderijen van Nicaraguaanse kunstenaars. 
U kunt de kalender in ABAL-winkels kopen of per post bestellen. Er zijn 
twee uitvoeringen: een jaarkalender 1982 en een verjaardagskalender 1982. 
Van de verkoopprijs stelt ABAL f 2,50 per kalender ter beschikking voor 
de bouw -van een technische school in Matiguas in Nicaragua. 
Jaarkalender 1982 f 17,50 + J.  3,50 (tegemoetkoming in verpakkings- en 
verzendkosten). 
Verjaardagskalender f 19,25 + f 3,50 (idem, zie boven). 
Overschrijven op postrekening 131500 t.n.v. ABAL, Voorschoten m.v.v. 
het door u verlangde artikel. Na ontvangst van uw overmaking krijgt u het 
artikel toegezonden. 

ABAL-winkels in: 

Den Haag 
Utrecht 
Amsterdam 
Deventer 
Hengelo 

: Pasadenha, Groenmarkt 25G, 
: Oudegracht 152, Werfkelder, 
: Ceintuurbaan 238, 
: Polstraat 39, 
: Paul Krugerstraat 16, 

tel. 070-64 57 87 
tel. 030-33 33 07 
tel. 020-64 10 83 
tel. 05700-1 63 33 
(geen tel.) 

"Ik 

Vrijwilligers gezocht voor kracht-toer! 
Het Gewest Noord-Holland van Humanitas wil de komende winter een 
krachttoer uithalen: nl. geld bijeen bregen voor twee ontwikkelingspro-
jekten in Peru. Het ene behelst het slaan van waterputten in het oer-
woud, waardoor de daar wonende Indianen over betrouwbaar drinkwa-
ter kunnen beschikken; het tweede projekt stelt zich ten doel een coope-
ratieve werkplaats inrichten voor allerlei gemeenschappelijke activi-
teiten van een Indianengemeenschap in de bergen. Beide projekten wil-
len de Indianen hun eigen boontjes leren doppen. Zo zal hun b.v. het 
slaan van waterputten worden geleerd. 

Hiervoor is een bedrag van 10.000 gulden nodig en dat geld wil het gewest 
bijeen brengen door overal in Noord-Holland bijeenkomsten te houden, 
inzamelingen te organiseren, produkten uit Peru te verkopen, enzovoorts. 
In eerste instantie zullen er avonden worden belegd in HAARLEM, HIL-
VERSUM, AMSTELVEEN EN ALKMAAR. Inwoners van deze plaatsen die 
willen meehelpen aan de voorbereidingen óf een uitnodiging ontvangen, 
kunnen zich aan onderstaand adres opgeven. Bent v, geen inwoner van één 

van deze steden, maar het lijkt u nodig om een dergelijke avond „in eigen 
omgeving" te houden? Laat u ons óók dat weten. 

Gewestelijk Bureau Humanitas Noord-Holland t.a.v. 
Ad Laarhoven, J. W. Brouwersstraat 16 - Amsterdam 

huurcontract wilde en het comité van 
jaar tot jaar de huur wilde verlengen. 
Uiteindelijk stemde de eigenaar daar 
mee in. 

Het HIVOS-comité bestaat nu uit zo'n 
30 á 40 mensen, van wie er een goede 
20 meedraaien in de winkelverkoop 
en de werkgroepen. Ondanks het gro-
te aantal vrijwilligers is het toch wel 
eens passen en meten om de winkel 
„bezet" te hebben, vooral in de zo-
mermaanden. Maar tot nu toe is dat 
steeds gelukt. Het voordeel is dat het 
gemotiveerde mensen zijn die volko-
men achter het werk staan. 

Aandacht warm houden 
Er is in Amsterdam een grote geïnte-
resseerde achterban. In dat licht bezien 
is de omzet niet hoog. Maar men is niet 
in zijn verwachtingen teleurgesteld en 
werkt nu nog zo, dat de kosten van 
huur e.d. er uit worden gehaald. Dat is 
echter niet de bedoeling want met de 
„winst" wil men in de derde wereld 
projecten opzetten of ondersteunen. 
Om de aandacht warm te houden wil-
len ze verschillende activiteiten in het 
pand houden, foto-tentoonstellingen 
en bijvoorbeeld kleurwedstrijden voor 
kinderen. Dat is dan niet direct ver-
koopbevorderend, maar méér be-
wustwording kweken voor de derde 
wereld. 
In de praktijk wil men ook HIVOS-
comités in andere plaatsen behulp-
zaam zijn bij het opzetten van nieuwe 
projecten. 

Invloed! 

De normale ABAL-artikelen zijn voor-
al gericht op cadeaus en dergelijke. 
Amsterdam wil dit accent verleggen 
naar gebruiksartikelen en levensmid-
delen, want een aantal van deze ca-
deau-artikelen is op de westerse smaak 
geënt. Hun wens gaat meer uit naar ar-
tikelen, die een zekere cultuur hebben. 
Als groep wil men daarom graag in-
vloed gaan uitoefenen op de inkoop 
van ABAL. 
Het stichtingsbestuur, dat uit 7 perso-
nen bestaat, is ingeschreven bij de 
Kamer van Koophandel en draagt de 
juridische verantwoordelijkheid. De 
beslissingen vallen onder het HIVOS-
Comité maar iedereen kan meepraten 
en men bepaalt zelf de betrokkenheid. 
Men praat niet alleen in de groep maar 
ook in verschillende werkgroepen zo-
als; inkoop, winkelgroep, publiciteit, 
administratie. Een ding is gelijk, het 
zijn allemaal vrijwilligers. 
Toch heeft men nog wel een paar wen-
sen in Amsterdam. Zoals méér contact 
met de klanten om hen donateur te 
maken van het HIVOS-comité èn geld 
beschikbaar kunnen stellen voor HI-
VOS-projecten. Ook is er behoefte aan 
mensen met bepaalde vaardigheden, 
in creatieve zin, en als de groepen gro-
ter worden zal er training moeten ko-
men vooral voor de langere termijn. 
Ze willen verder in het pand een dui-
delijke koppeling naar „het derde-we-
reldgebeuren". De winkel is een be-
zoek meer dan waard. 

Joop van Dalen 
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Komende en gaande 'man' 
In het afgelopen half jaar zijn 
er heel wat mutaties geweest 
in het personeelsbestand. We 
moesten viermaal afscheid 
nemen en twee nieuwe func-
tionarissen welkom heten. 
Om met dat laatste te begin-
nen: Friesland en Gelderland 
kregen een nieuwe geweste-
lijke functionaris t.w. Erik 
Vrind en Huub Mares. 

ERIK VRIND (29) volgde op 1 juli j.l. 
Roelf Zant op als gewestelijk functio-
naris bij Humanitas Friesland. Hij is 
nog bezig om zijn studie politicologie 
aan de Universiteit van Amsterdam af 
te ronden, deed veel vrijwilligerswerk 
in diverse organisaties en verenigingen 
en werkte gedurende bijna twee jaar 
als landelijk medewerker scholing en 
vorming bij de Jonge Socialisten (jon-
gerenorganisatie van de P.v.d.A.). Ook 
nam hij deel aan een gespreksgroep 
over de emancipatie van de FNV. Over 
vrijwilligerswerk zegt hij: „Van de 
praktijkschool van het vrijwilligers-
werk heb ik minstens zoveel geleerd 
als op de universiteit." 

HUUB MARES (32) is sinds 1 oktober 
van dit jaar in dienst van Humanitas als 
gewestelijk functionaris maatschap-
pelijk activeringswerk in Gelderland, 
waar hij Arry Jansen opvolgde. Huub 
Mares studeerde sociologie in Nijme- 

gen en werkte als leraar maatschap-
pijleer enige jaren in het onderwijs. 
Humanitas was „geen vreemde" voor 
hem, wat Huub was via de Nijmeegse 
afdeling actief betrokken bij de voor-
bereiding van de Vrijwilligerscentrale 
in deze stad. Hierdoor werd vooral zijn 
belangstelling gewekt voor het werk, 
waarmee hij zich nu zal gaan bezig-
houden en waarbij hij hoopt op goede 
samenwerkingsrelaties, zowel in eigen 
gewest als landelijk. 

En zij gingen.. . 
Afscheid namen we van Ben van Hoey, 
Bart Dekkers, Arry Jansen-Brokking 
en Evert Voogd. 
BEN VAN HOEY verliet op 1 septem-
ber j.l. Humanitas, waarbij hij sinds 1 
febr. 1975 in dienst was. Aanvankelijk 
als gewestelijk functionaris samenle-
vingsopbouw in de gewesten Noord-
Holland en Utrecht, later in diezelfde 
functie èn als directeur bij de Afdeling 
Den Haag, waar hij Humanitas vooral 
„naar buiten" een goede naam heeft 
bezorgd. 

Van september tot december 1981 
voert het Komitee Zuidelijk Afrika met 
steun van een groot aantal groepen en 
organisaties een landelijke aktie onder 
het motto: „Nederland breek met de 
Westerse bescherming van Zuid-Afri-
ka". 
Het doel van de aktie is ertoe bij te dra-
gen dat de Nederlandse regering 
breekt met de politiek van samenwer-
king met het apartheidsregiem, zoals 
die door de meeste westerse landen 
gevoerd wordt. 
Daarnaast wil het Komitee door het 
werven van fondsen de bevrijdings-
bewegingen van Zuid-Afrika en Na-
mibië ANC en SWAK), die de zorg  

BART DEKKERS verliet Humanitas 
per 1 oktober na een kort dienstver-
band (sinds 1 jan. 1980) als functionaris 
samenlevingsopbouw in Den Haag. 
ARRY JANSEN-BROKKING vertrok 
eveneens op 1 oktober en werkte sinds 
1 februari 1978 als gewestelijk functio-
naris in Gelderland. 
EVERT VOOGD was sinds 1 april 1974 
in dienst van Humanitas als landelijk 
staffunctionaris 	samenlevingsop- 
bouw. In die periode heeft hij de hand 
gehad in een groot aantal publikaties 
en nota's over ondermeer samenle-
vingsopbouw. Hij vertegenwoordigde 
Humanitas in een aantal organisaties 
op het gebied van maatschappelijk 
welzijn. 
Zij die gingen zullen hun carrière ver-
volgen als resp. beleidsmedewerker 
van de Centrale Raad voor de gezins-
verzorging Utrecht (Van Hoey); pro-
jektleider gecoiirdineerd bejaarden-
werk (Dekkers); docente sociale aca-
demie (Arry Jansen) en als beleidsme-
dewerker van CRM (Voogd). 
Voor allen: veel succes in de toekomst. 

Joop van Dalen 

voor tienduizenden vluchtelingen 
hebben, daadwerkelijk ondersteunen. 

In Angola, een land met enorme af-
standen en met dikwijls slechte ver-
bindingswegen, en buiten de grotere 
plaatsen geen telefoon, verblijven naar 
schatting 60.000 vluchtelingen, die 
voornamelijk afkomstig zijn uit Nami-
bië. Uiteraard zijn goede verbindingen 
nodig om tot een goede voorziening 
van voedsel, medicamenten en andere 
goederen te komen, om zieken weg te 
halen enzovoort. 
Voor het verbeteren van dit communi-
katiesysteem willen we in Nederland 
f 350.000,— bijeenbrengen. 

Steunt het Komitee 
Zuidelijk Afrika 

Al jarenlang vraagt  de overgrote meerderheid van de landen in de V.N. om 
economische sankties, maar de Westerse landen blokkeren deze steeds opnieuw. 
In de aktie wordt een manifest verspreid dat een beroep doet op de Nederlandse 
regering en op de regering van de Verenigde Staten om hun beleid te wijzigen. 

Inzameling 
In een aantal plaatsen zal een kollekte of andere inzamelingsaktie worden geor-
ganiseerd. 
Wie zich bij een Plaatselijk initiatief wil aansluiten of zelf iets op wil zetten kan met 
het Komitee kontakt opnemen. 

Steun de inzamelingsaktie Giro 26655 
Bevrijdingsfonds Komitee Zuidelijk Afrika 

Meer inlichtingen en achtergrondinformatie verkrijgbaar: Da Costastraat 88 
Amsterdam. Tel. 020 -  83 22 31. 
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Prof. dr. Piet Theenes . . .wetensehap geen religie. . 

8  OKTOBER 1881 • VAN MENS TOT MENS 

Dit keer een gesprek met Prof. 
dr. Piet Thoenes, hoogleraar 
sociologie aan de Universiteit 
van Utrecht. Hij woont in 
Oud-Zuilen in een verbouwde 
pastorie, waarvan hij met an-
deren een woongemeenschap 
heeft gemaakt. 
In ]1945 kreeg hij geld van de 
Stichting 40-45 om te gaan 
studeren. Hij dacht: ik moet 
een sociale wetenschap kie-
zen. Het werd sociologie: de 
leer van de menselijke samen-
leving en van haar verschijn-
selen. 
,,Tussen f945 en '6© kwam het 
vrij regelmatig voor dat so-
ciologie als studierichting 
werd gekozen. Daarna ont-
stond een explosieve situatie: 
de sociologie trok enorm veel 
studenten aan. Maar nu loopt 
de belangstelling weer terug 
en dat is gezond voor de 
markt", zegt Piet Thoenes van 
wie wij allereerst willen we-
ten, „wat hij nou belangrijk 
vindt om zijn studenten te le-
ren." 

Geen rechten 
instellen 
die je niet 
kunt 
waarmaken 
Piet Thoenes: „Ik heb een bont stu-
diepakket, maar ik wil daaruit wel 
twee essentiële zaken lichten; nl. de 
bepaling van de houding tegenover de 
wetenschap en die van de houding te-
genover de samenleving. Wat het eer-
ste betreft probeer fik duidelijk te ma-
ken dat wetenschap geen wonder-
middel tegen alle maatschappelijke 
kwalen is. Naar mijn mening verdient 
wetenschap veelaIl een bescheidener 
plaats dan haar nu wordt toegekend. 
lik wilt hiermee niet beweren dat je 
dan naar het andere uiterste moet 
overslaan en uitsluitend voor actie 
moet gaan kiezen; ik bedoel dat je 
verstandig moet omgaan met weten-
schap. 



. jongenamsen zijn soms erg eenzaam.. . 

Wat de houding tegenover de maat-
schappij betreft, pleit ik óók voor een 
tussenhouding. De samenleving is 
niet iets wat je niet aangaat, maar ook 
niet iets dat compleet volgens jouw 
ideeën moet worden gefatsoeneerd. 
Dus ook verstandig omgaan mèt die 
samenleving en niet teveel verwach-
ten. (lachend). Ik vertel dat op heel 
gedrááágen toon. Och ja, ik realiseer 
me best dat hier een oude heer op het 
eind van zijn carrière aan het woord 
is." 
- Wat bedoelt u nou precies met: „ver-
standig omgaan met wetenschap?" 
Piet Thoenes: „Godsdienst is vroeger 
steeds de basis geweest van onze be-
staanszekerheid. Voor bepaalde groe-
pen mensen is godsdienst nog steeds 
het oer-oude middel voor die zeker-
heid. Maar wetenschap kan óók als ba-
sis voor die zekerheid dienen. Per-
soonlijk zoek ik het liever langs weten-
schappelijke weg. (Na enige tijd zwij-
gen). Eigenlijk denk ik dat noch we-
tenschap, noch godsdienst ons die ze-
kerheid kunnen leveren. Ik vind het 
jammer dat wetenschap beschouwd 
wordt als een rots waarop je kunt bou-
wen. Daarvoor is wetenschap niet 
groot genoeg. Wetenschap is meer een 
interessant dan een onfeilbaar begin-
sel. Daarom zeg ik tegen studenten, die 
alles met wetenschap willen oplossen: 
Kalm aan. . . maak wetenschap niet tot 
een religie." 
- Maar met behulp van wetenschap 
worden toch allerlei grote vraagstuk-
ken van deze tijd opgelost? 
Piet Thoenes: „Wat vind jij dan een 
gróót vraagstuk van deze tijd?" 
- Nou. . . eh bijvoorbeeld werkloos-
heid. . . 
Piet Thoenes: „Werkloosheid is inder-
daad één van onze grootste problemen. 
En niet alleen in economisch opzicht, 
hoewel veel mensen bang zijn dat er 
door de werkloosheid niet voldoende 
produkten worden gemaakt, waardoor 
we geen bestaansmiddelen meer zul-
len hebben. Maar daar til ik voorlopig 
niet zo zwaar aan; wij zijn meer dan rijk 
genoeg. 
We kunnen mensen die niet werken 
toch een inkomen geven? Die econo-
mische angst moet je dus naar de 
tweede plaats verwijzen. Ik ben echter 
om andere redenen bezorgd: ten eerste 
omdat tot op dit moment arbeid toch 
als centrale waarde geldt. Vragen als: 
wat verdien je, wat doe je, staan toch 
centraal bij bijvoorbeeld een kennis-
making? Aan het beroep dat je uitoe-
fent, ontleen je je status. Ik heb daar 
een prachtig voorbeeld van. In een 
vroegere woonplaats woonde een 
vrouwelijke tandarts. Zij verdiende de 
kost en haar man deed de huishouding. 
Steeds opnieuw bleek dat haar omge- 
ving dat niet accepteerde. Het echtpaar 
was een bron van spot en roddel. De 
waarde van de man was immers ver-
vlochten met het beroep dat hij uitoe-
fent. . 
Ook scholen zijn helaas nog steeds ar-
beidsinstituties. Voor mij staat vast dat 
we naar een ander, minder prestatie-
gericht onderwijssysteem moeten." 
- Voorlopig hebben we nog te maken  

met mensen die doodongelukkig zijn 
omdat ze tegen hun wil buiten het ar-
beidsproces staan.. . 
Piet Thoenes: „Er worden op dit ge-
bied grote fouten gemaakt. Enerzijds 
wordt arbeid centraal gesteld, ander-
zijds kan recht op arbeid niet gereali-
seerd worden. Vandaar datje uit twee 
dingen moet kiezen: 
1) bf geen arbeid beschikbaar stellen, 
en er geen waarde aan toe kennen. 
2) Aan arbeid wèl centrale waarde 
toekennen, maar...het dan ook be-
schikbaar stellen voor iedereen die 
wil werken." 
- Dat laatste is nu juist zo'n twijfelach-
tige zaak. 
Piet Thoenes: „Toch ben ik van me-
ning dat in principe de oplossing niet 
zo moeilijk is. Mensen moeten stuk 
voor stuk minder uren  per dag gaan 
werken, minder dagen  per week, min-
der weken per jaar, minder jaren per 
leven. Het werk moet dus eerlijk wor-
den verdeeld. Als model  is dat niet zo 
moeilijk, maar de realisatie ervan is 
heel wat moeilijker. Wantje hebt er de 
medewerking voor nodig van over-
heid, kerken, werkgevers- en werkne-
mersorganisaties.. • en helaas staan die 
er nog altijd lauw tegenover." 
- En die andere oplossing: arbeid niet 
langer centraal  stellen? 
Piet Thoenes: „Iedereen zou een ba-
sisinkomen moeten ontvangen; dat 
kan best, we zijn rijk genoeg. Goed, ie-
dereen dus een basisinkomen of je 
werkt of niet, de bestaande arbeid eer-
lijk verdelen en daarnaast een veran- . 
dering van de arbeidsethos  in gang 
zeggen. Te beginnen op de scholen." 
- Een ander probleem komt toch op je 
af. . . De niet-actieven  beschikken over 
minder geld, maar over méér vrije tijd. 
Problematischer kan liet bijna niet... 
Piet Thoenes: „Vind je dat zo proble-
matisch? Ik geloof dat dit meevalt. Er 
zijn heel wat mensen die leuk bezig zijn  

hoor, met sport en spel. Er wordt 
enorm veel gelezen, naar de radio ge-
luisterd, naar TV gekeken. Mensen 
verzamelen grammofoonplaten, heb-
ben een boekenkast. Er is van alles aan 
de hand. En onze mobiliteit is toch 
enorm groot. Je hoeft niet aan je huis 
gebonden te zijn. In dit verband wil ik 
wel even opmerken, dat ik de fiets bij-
voorbeeld een geweldige uitvinding 
vind." 
- Ik geloof dat veel mensen zinvol bezig 
willen zijn; ergens willen bijhoren. Ik 
heb de schilder Constant eens horen 
zeggen: rijken hebben zich nog nooit 
zorgen gemaakt over het niet-werken. 
Die gaan 's morgens bij een kop koffie 
hun krantje zitten lezen in een café. 
Maar ja, het is wel een verschil als je 
dat aan de keukentafel moet doen bij je 
vrouw, die van mening is dat je haar 
alleen maar in de weg zit.. . 
Piet Thoenes: „We zullen 66k moeten 
bouwen aan een verandering van de 
omgang tussen man en vrouw, tussen 
ouders en kinderen. Ik geloof dat het 
geen slechte investering zou zijn, als 
we die omgang eens op de helling zou-
den zetten. We zouden ook vooral aan 
dat generatieconflict moeten gaan peu-
teren. Ik ben van mening dat het alle-
maal best wat beter zou kunnen zijn. 
Mensen zijn nu teveel op hun werk ge-
richt en vergeten daardoor belangrij-
ker zaken. We moeten de sociale ver-
houding oppeppen en daarnaast meer 
aandacht besteden aan andere elemen-
ten. . ." 
- Zoals? 
Piet Thoenes: „Het gaat hier natuurlijk 
om een heel groot terrein. Laat ik me 
beperken tot bijvoorbeeld samen wer-
ken aan uitvindingen, samen ontdek-
kingsreizen maken. Neem het onder-
zeegebied. Dat is toch vrijwel onont-
dekt? Neem het milieu: je zou toch een 

vervolg op pag. 10 
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4'1 	4 
. . .ik ben geen doemdenker.. . 

hele biologische inventarisatie kunnen 
maken? Ik ben ongelukkig met het 
moderne commerciële toerisme. Dat is 
toch vaak mens-onwaardig? Er zijn 
veel aardiger manieren om op pad te 
gaan." 
- De geest van de oude jeugdbeweging 
terughalen?.. . 
Piet Thoenes: „Ik ben zelf met hart en 
nieren jeugdbeweger geweest. Ik was 
lid van de NBAS (= Ned. Bond voor 
Abstinent Studerenden), dus wat dat 
betreft wil ik die geest best weer op-
roepen. Maar ouderen kunnen het mo-
del daarvoor niet kant en klaar voor de 
jongeren op tafel leggen. Zelf denk ik 
wel, dat de tijd niet ver meer is, dat er 
weer jeugdbewegingen komen. Maar 
die zullen misschien agressiever, vij-
andiger zijn. Jongeren zullen hun ei-
gen organisaties hebben die zich tegen 
deze maatschappij van zinloosheid en 
werkloosheid keren. 
- Na de oorlog ontstond er een ware 
jeugd-cultus. Maar de maatschappij 
heeft niet waargemaakt, wat de jeugd 
wèl werd voorgespiegeld. Neem de 
jeugdwerkloosheid en 't gebrek aan 
Woonruimte— 
Piet Thoenes: „Hiermee is ook een 
fout gemaakt! Jongeren wèl het recht 
op zelfstandig wonen geven, maar 
niet zorgen dat die woonruimte er ook 
is. Je moet nooit rechten instellen, die  

je niet kunt waarmaken. Anderzijds 
vind ik dat 18 jaar en recht op zelf-
standige woonruimte niet altijd de 
beste oplossing is." 

- Hecht u aan de familieband? 
Piet Thoenes: „Kijk, ik leef met mijn 
vrouw zelf in een woongemeenschap. 
Deze pastorie telt elf kamers, dat is te-
veel voor twee mensen. Maar ik vind 
die groepsvorming ook interessant. We 
wonen met 5 andere mensen en we le-
ren best veel van elkaar. 
Toen ik ging studeren, woonde ik het 
eerste jaar alleen op een kamer en ik 
voelde me eenzaam. Uit eenzaamheid 
liep ik de straat op. Ik denk dat ik het in 
een woongemeenschap heel wat mak-
kelijker had gehad." 

- U zei daarnet dat u voor de toekomst 
aan agressievere jeugdorganisaties 
gelooft. Agressief maar wèl met een 
ideaal? 
Piet Thoenes: „Laten we dat wel ho-
pen! Anders krijgje net als in Amerika 
„gangs" die zich op criminaliteit toe-
leggen. Ik ben absoluut geen doem-
denker, maar wat de jeugd betreft, 
denk ik toch dat we moeilijke decennia 
tegemoet zouden kunnen gaan. In mijn 
vrij optimistische pakket zie ik nou 
niet, dat de jeugd het verkeerde pad 
opgaat, maar we zitten wat de maat-
schappelijke ontwikkeling betreft, in  

een overgangsperiode. Daarom zou het 
mij niet verbazen als ze revolteren. Dat 
hebben we dan aan onze eigen botheid 
te danken." 
- Jeugd meer houvast bieden. . . hoe 
doe je dat? 
Piet Thoenes: „Misschien is het al uit 
de hand gelopen; misschien is de ont-
wikkeling nauwelijks te keren, ten-
zij..., tenzij we erin slagen om een. 
aparte jeugdcultuur te creëren, waar-
in arbeid niet meer centraal staat. Er 
zal een heel andere maatschappijcon-
structie moeten gaan onstaan, waarin 
allerlei groeperingen hun eigen cul-
tuur hebben. In dit verband voert het 
te ver om over dergelijke sub-cultu-
ren uit te wijden. Dat is een onder-
werp op zich." 
- Nu iets héél anders: wat vindt u van 
automatisering? Een zegen of een vloek 
voor de mensheid? 
Piet Thoenes: „Daar heb ik een uitge-
sproken antwoord op! Als we over 
overvloedige energie gaan beschikken 
- en die kant gaan we op de duur op -
zullen we technische gesproken, veel 
verder zijn. Dat is toch best leuk? Als 
de machines allerlei werk van ons 
overnemen, zonder dat we ons, zoals 
nu, laten sturen door de economische 
kant van de zaak, waarbij winst maken, 
de voornaamste rol speelt, vind ik, dat 
we daarover niet hoeven klagen. 
- HOe ziet u onze toekomst, of denkt u 
daar niet zo overna? 
Piet Thoenes: „Toch wel! ik ben een 
halve futuroloog. Ons kennis-niveau 
over de toekomst is echter beperkt en 
bovendien sterk beïnvloed door de 
persoonsstruktuur van degeen die 
hierover publiceert. Ik b.v. ben een op-
timist. Daarom geloof ik dat we voor 
milieu-, energie- en werkgelegen-
heidsproblemen goede oplossingen 
zullen vinden. Toch zou ik wel de aan-
tekening willen maken dat ik minder 
optimistisch ben dan vroeger wat het 
tegenhouden van een kernoorlog aan-
gaat. Vroeger dacht ik: we redden het 
wel, de laatste tijd komen er twijfels bij 
me op." 
- Het uitdragen van een humanistisch 
visie is noodzakelijker dan ooit tevo-
ren?. . . 

Piet Thoenes: „Ik zou niet willen zeg-
gen dat humanisme ons enig redmid-
del is, maar wèl dat humanisme één 
van de mogelijkheden is om de wereld 
te helpen veranderen. Ik geloof ook dat 
de tolerantie, die bij humanisme hoort 
de samenleving verdraagzamer maakt 
en daarom een goede bijdrage tot we-
reldvrede is. 
Anderzijds vraagt het humanisme de 
mensen ook om met een grotere mate 
van onzekerheid te leven dan ze ge-
wend zijn. Religie en wetenschap bo-
den de mens steeds die zekerheid. 
Maar ik denk dat de wereld snel aan 
het veranderen is. Daarom moet je de 
mensen leren om in een schommelend 
bootje te zitten. Néééé eh. . . dat is niet 
zo leuk. Maar met eerlijkheid, moed 
en verdraagzaamheid kunnen we een 
heel eind komen. Ik zeg dat nu alle-
maal wel, maar het zal wel tasten-
derwijs gaan..." Ank van Zachten 
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Groeten uit kinder-dagkamp 
Een dagkamp in de oostelijke 
staten van de USA is in de zo-
mer voor veel ouders een uit-
komst. Duizenden Ameri-
kaanse kinderen vanaf 3112 
jaar brengen gedurende vele 
weken hun dag in een kamp 
door. 's Morgens worden ze 
met de gele schoolbussen op-
gepikt en naar een vaak bui-
ten, in de natuur gelegen 
kampterrein vervoerd. Tegen 
het eind van de middag wor-
den de kinderen weer keurig 
bij de verzamelpunten afge-
zet. 

In het kader van het internationale 
CIP-programma ben ik bij de YM-YW-
HA 'Young Men's and Young Wornen's 
Hebrew Association' terecht gekomen, 
één van de z.g. Y's d.w.z. een 'communi-
ty center' in Little Neck, vlak buiten 
New York City. Zo'n centrum vervult 
met een uitgebreid pakket van activi-
teiten gedurende het gehele jaar een 
belangrijke funktie in de gemeenschap. 
Ik heb een aantal dagen op het giganti-
sche kampterrein op Long Island door-
gebracht. Voor mij, met mijn SKR-
VCJC-kampervaring in binnen- en 
buitenland was dit een nieuw gebeu-
ren. Vooral het CIT ( = counselor-in-
training) programma is een boeiend 
deel van de vele kampactiviteiten van 
deze organisatie. Dankzij direkteur 
Jay Roth ben ik in de gelegenheid ge-
weest om te zien hoe het Amerikaanse 
kampleven er van nabij uit ziet en hoe 
a.s. counselors worden opgeleid. 
De YM-YWHA in Little Neck is één van 
vele z.g. Y's, die reeds 15 jaar een kin-
derkamp organiseert. In totaal nemen 
± 375 kinderen aan het dagkamp-pro-
gramma op Long Island deel: voor ou-
dere kinderen zijn er speciale pro-
gramma's met trips. Het uitgestrekte 
kampterrein ligt bij Huntington, in een 
prachtige, beboste omgeving en heeft 
een omvang van 230 acres. Voor stads-
kinderen wel een ander dekor dan de 
bekende overbevolkte wegen met wei-
nig speelgelegenheid! 
De busrit naar het kampterrein is voor 
mij een heel bijzondere ervaring. Te-
midden van al die kleuters is het een 
hels kabaal. Boven het motorgeronk 
uit, produceren de kinderen „een per-
manente staat van opwinding". Op het 
terrein aangekomen, vormen zich al 
gauw de eigen groepen. Aan facilitei-
ten is er geen gebrek: overdekte „shel-
ters", een enorm zwembad-complex, 
een natuur-centrum etc. Er heerst met 
al die kinderen een gezellige drukte; ie-
dere groep heeft z'n eigen kampplaats 
in het bos voor de zomer opgebouwd. 
Bij de jongensgroepen zijn hele houten 
bouwwerken te bewonderen. Opval-
lend is dat slechts één groep gemengd 
is! 
De organisatie in het kamp is bijzonder  

strak opgebouwd. Michael Davidson de 
„director" van het „junior country day 
camp" (met kinderen in de leeftijd van 
31/2  tot 10 jaar) wordt bijgestaan door 
een „assistart-director", Steven 
Goodman. Samen hebben zij 5 units 
onder zich. Als echte „problem-shoot-
ers" begeven zij zich over het terrein. 
Iedere unit heeft een unit-hoofd en be-
staat weer uit 4 groepen. Iedere groep 
telt ± 10 kinderen en heeft als leiding: 1 
counselor, 1 junior counselor en 1 CI-
T'er. 

Veel training 

Renee Cohen is de ( ingevallen) supervi-
sor van het CIT-programma. Het is in-
teressant hoe zij de 17 CIT'ers in de leef-
tijd van 14314-16 jaar (!) in de diverse 
groepen „coacht". 
Voorafgaande aan het feitelijke dag-
kamp is er een uitgebreide  trainings-
periode geweest. In wekelijkse bijeen-
komsten met discussies, rollenspelen 
etc. is geleerd hoe de CIT'ers met de 
kinderen respec. bepaalde  situaties 
moeten omgaan. 
Op het kampterrein observeert  Renee 
de CIT'ers nauwkeurig: ontstane 
problemen worden in leerervaringen 
omgezet. Zowel in 
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sprekken groepsbijeenkomsten als in 
wordt op het gedrag van kinderen en 
leiding ingegaan. Iedere vrijdag gaat 
zij alleen met de CIT'ers op excursie 
naar het strand, een  rolschaatsbaan 
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deze recreatieve sfeer op onderlinge 
verhoudingen ingegaa:n. Renee: „In de 
z.g. proces-oriëntatie komt  de controle 
over de kinderen op de  eerste plaats. 
Daarna is het helpen van de kinderen 
belangrijk: de CIT'ers  moeten weten 
hoe te leren helpen". 
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veel plezier.0ve'r, 
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coun- 
selors lopen  gewoon door de activitei- 

ten heen". David N esenoff is, als Joodse 
cultuur specialist, graag gezien. Voor 
hem is het belangrijk dat de kinderen 
een fijne tijd hebben: „als ze het niet 
leuk vinden, doe ik andere dingen". Al 
gitaar spelend vermaakt hij de kinde-
ren met culturele waarden over Jeru-
zalem etc. Hij vindt de aanpak van de 
counselors vaak veel te zwaar: „mijn 
groep bijv. is een keer uitgevallen, om-
dat ze een discussie hadden. De kinde-
ren weten dat ze slechts volledige aan-
dacht krijgen, als ze een probleem heb-
ben". 

Steven Spaarg aren 

Derde spreker 
serie 

De NOVIB geeft een serie romans en 
verhalen uit van schrijvers uit de derde 
wereld: De Derde Spreker Serie. De 
abonnees ontvangen ieder nieuw boek 
met een korting van f 2,50, het abon-
nement kan op ieder gewenst moment 
worden opgezegd. Inlichtingen bij 
NOVIB, Amaliastraat 7 2514 JC Den 
Haag, tel. 070-62 40 81. 
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Hulp gevraagd voor 
ouders en kinderen 

De afdeling Jeugdbescherming Utrecht zoekt vrijwilligers voor de taak van 
gezinsvoogd. Als er problemen zijn tussen ouders en kinderen wordt de 
Raad voor de Kinderbescherming er wel eens bijgehaald. Soms worden 
ouders verwezen naar het algemeen maatschappelijk werk, een medisch 
opvoedkundig bureau, een adviesbureau voor jongeren en ouderen of naar 
een andere instelling. Maar ook spreekt de kinderrechter wel een onder-toe-
zichtstelling uit. Kinderrechter en ouders delen dan het gezag. Dat doet die 
rechter niet persoonlijk: hij wijst een g ezinsvoogdijvereniging aan om die 
taak van hem over te nemen. Deze vereniging delegeert die taak dan weer 
naar één van zijn of haar gezinsvoogden, die de plicht hebben om zo'n 33 
minderjarigen te begeleiden. Veel tijd voor ieder kind blijft er dan niet 
over. . . 

Vandaar dat er vrijwilligers worden gekozen om een deel van die taak 
over te nemen. Vrijwilligers hebben meer tijd en kunnen bovendien 
dingen doen waar een professionele kracht niet aantoe komt, zoals: uit- 
gaan met elkaar, op bezoek gaan in het gezin, het eigen huis openstellen 
voor minderjarige èn eventueel voor het gezin. 

Maar. . .van zo'n vrijwilliger in de gezinsvoogdij wordt wel trouw en een 
lange adem verwacht. Ontrouw hebben veel minderjarigen al te vaak mee-
gemaakt.. . 
Vrijwilligheid is dus beslist geen vrijblijvendheid. De vrijwilliger moet 
minstens 3 á 4 uur per week aan kind en gezin kunnen besteden om het 
vertrouwen te winnen. Dat vergt tijd: soms een jaar, vaker nog langer. 
Bij dit werk is het belangrijk dat normen en waarden van degenen die hulp 
krijgen worden geaccepteerd, al zijn die nog zo anders dan de hulpgever 
gewend is. Het „even komen vertellen, hèe het moet", leidt onherroepelijk 
tot mislukking. 
De gezinsvoogd bevindt zich vaak in het spanningsveld tussen ouders en 
kinderen; vaak zijn er tegenovergestelde belangen, en praten mèt en luiste- 
ren naar elkaar is er vaak niet bij. Toch is het taak om ouders en kinderen 
weer aan het praten te krijgen. 

Als u het ondanks deze informatie aandurft om eens te komen praten over 
„gezinsvoogd-worden" èn dat voor minimaal twee jaar, bent u van harte 
welkom bij: 
HUMANITAS, Afdeling Jeugdbescherming, Neude 29 bis, 3512 AE, 
Utrecht, tel. 030-31 25 18. 
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HOM presenteert 
zijn plannen 

Op 26 september jl. besprak het HOM 
(Humanistisch Overleg Mensenrech-
ten) tijdens een landelijke bijeenkomst 
in Utrecht de plannen voor het ko-
mende seizoen met zo'n 25 vertegen-
woordigers van groepen uit de huma-
nistische beweging. Namens het Hom 
zette Ab Eikenaar uiteen dat het ont-
wikkelen van een gericht landenbeleid 
centraal staat. In nauwe samenwer-
king met de achterban wil het HOM 
gaan vaststellen op welke wijze de 
mensenrechten-situatie in een bepaald 
land kan worden beoordeeld èn op 
welke wijze zo'n situatie kan worden 
beïnvloed. De bestrijding van de 
schending van mensenrechten is voor-
al afhankelijk van de situatie in dat 
land (o.m. de ontwikkelingsfase) en 
van de relaties die Nederland met 't be-
treffende land onderhoudt. 
Dit is één kant van het projekt. 
Tegelijkertijd zullen werkgroepen do-
cumentatiemateriaal gaan verzamelen 
over „het land van hun keuze", waarbij 
niet alleen sociale, economische en 
culturele mensenrechten aan de orde 
komen, maar ook politieke en burger-
lijke mensenrechten. In 1982 zal geza-
menlijk worden bepaald wat het HOM 
kan ondernemen, om schending tegen 
te gaan. 

Ab Eikenaar vond dit projekt van groot 
belang: in de politiek bestaat grote be-
hoefte aan zo'n gericht landenbeleid en 
het kan door het verstrekken van in-
formatie en adviezen het mensenrech-
tenbeleid van Minister v.d. Stoel on-
dersteunen. Verdere informatie ver-
schaft het HOM-secretariaat, Beeklaan 
387, 2562 Den Haag, tel. 070 — 636907. 

G.B. 

Kind en 
ziekenhuis 

De Landelijke Vereniging Kind en Zie-
kenhuis organiseert op ZATERDAG 7 
november 1981 een STUDIEBIJEEN-
KOMST in de Aula van de Erasmusu-
niversiteit te Rotterdam, Burg. Oud-
laan 50. Thema: HET LICHAMELIJK 
GEHANDICAPTE KIND IN HET 
ZIEKENHUIS. 
Aan de orde komen de onderwerpen: 
emotionele begeleiding en praktische 
omgang, 
medisch-organisatorische aspecten, 
verpleegkundige aspecten en 
ouder van een lichamelijk gehandicapt 
kind zijn. 
Duur: 10.00 tot 14.00 uur. 
Toegang: leden gratis, toegangskaart 
op aanvraag; niet-leden f 10,— incl. 
koffie. 
Toegangsbewijs wordt toegezonden na 
ontvangst van f 10,— op giro 3559000 
t.n.v. Kind en Ziekenhuis Amsterdam. 
Vermelden: „Studiedag". 



Zoeklicht op ouder worden 
De Congreszaal in het 
Utrechtse 	Jaarbeursge- 
bouw, bepaald gèèn ach-
terkamertje, zat meer dan 
vol tijdens een op 8 sep-
tember jl. gehouden sym- 
posium 	„Ouder-worden 
Onderzocht". Het sympo-
sium-initiatief van de 
dienst Wetenschapsvoor-
lichting van de Koninklijke 
Nederlandse Akademie van 
Wetenschappen trok ruim 
duizend bezoekers, die een 
welwillend oor leenden aan 
een zevental sprekers, die 
ik niet alle zeven heb ge-
hoord. Overigens  geen 
ramp, want ze hadden hun 
verhaal op papier gezet. 
Bovendien was ik er als 
JOT-vertegenwoordiger 
om met een stand in de hal 
acte de présence te geven. 
Voor de JOT een goede ge-
legenheid om de JOT-
publicaties en ook andere 
Humanitas-schrifturen op 
het terrein van welzijn-ou-
deren onder de aandacht 
van de aanwezigen te bren-
gen. 

Voor ons was deze dag gezien de 
grote belangstelling geen slechte 
zaak. De organisatoren beloofden 
een rapportje over het effect van het 
symposium: we zijn benieuwd naar 
hun bevindingen. Het voordeel van 
inleidingen op schrift is, dat je het 
gesproken woord nog eens kunt 
nalezen. Was er op 8 september iets 
nieuws onder de zon? Ik was be-
vooroordeeld. . . maar nieuw was 
ongetwijfeld de door dr. Hendriks 
(dir. gen. maatsch. ontwikkeling 
CRM) aangekondigde inhoud van 
de zogenaamde derde regeringsno-
ta bejaardenbeleid. Deze nog te ver-
schijnen nota zal - om het eenvou- 

, dig te zeggen - gegevens gaan aan- 

dragen over de naar het jaar 1990 
toe, te verwachten omvang van de 
groep ouderen én over de geschatte 
financiële middelen die ten behoe-
ve van ouderenvoorzieningen kun-
nen worden aangewend. Hierbij 
zullen keuze-vraagstukken, naar 
voren komen zoals: willen we het 
voorzieningenniveau van  ouderen 
verbeteren; alleen laten mee-
groeien met de groei van het totaal 
aantal ouderen, handhaven  op de 
huidige absolute omvang of terug-
brengen naar een lager niveau? 
Wij hopen dat de discussie  hierover 
niet al te veel tijd in beslag gaat ne-
men. Als beleidsbeslissers  en be-
leidsbeïnvloeders langdurig gaan 
bakkeleien over de vraag wat er zal 
moeten gebeuren, zullen veel oude-
ren zeer waarschijnlijk het kind van 
de rekening worden. 

Mr 	(Cen MvanThtr. 
Thiel, 	rzittervan 

COSBO Samen-
werkende Bonden van  Ouderen in 
Nederland) tamboereerde  op drie 
zaken die de aanwezigen  als gro-
tendeels bekend in de oren geklon-
ken moeten hebben. Welbevinden 
van ouderen hangt af van: een zeke-
re financiële onafhankelijkheid' het 
hebben en vervullen van een func-
tie in de samenleving, en de erva-
ring van een diepere zin in het le-
ven. Het derde punt is zonder twij-
fel niet nieuw, maar nooit eerder als 
zodanig door mr. van  Thiel naar vo-
ren gebracht. 
Toch ontging hem klaarblijkelijk 
zelf enigzins, hoezeer de zinge-
vingsproblematiek bij het ouder-
worden samenhangt met het uit-
blijven van functies  voor ouderen 
in de samenleving. Rij zei er althans 
niets over. 

 

De overige sprekers constateerden 
achtereenvolgens dat:  
- Ouder-worden een normaal pro-
ces is waarvan we eigenlijk nauw-
lijks weten hoe het werkt en dat 
kennis hieromtrent zou kunnen 
bijdragen aan het toevoegen van 
„leven" aan de jaren (dr D. Knook).  
- De hulp vanuit de gezondheids-
zorg vaak niet aansluit bij wat de 
bejaarde nodig heeft omdat ,,ge-
zondheid" veel verder reikt dan 
puur lichamelijk in orde zijn en de  

gezondheidszorg juist hierop uit-
sluitend haar aandacht richt (dr. J. 
v. d. Plaats). 
- Er heel wat te plussen en te min-
nen valt om tot een goed sluitende 
administratief-financiële én be-
taalbare pensioenvoorziening te 
komen (prof. dr. J. v. Klinken). 
- De ontwikkelingspsychologie als 
sub-discipline een bevruchtende 
werking op het gerontologisch on-
derzoek kan hebben, mits ze duide-
lijk kan maken in welk opzicht 
mensen bij het ouder-worden men-
taal veranderen terwijl ze toch ook 
weer feitelijk dezelfde blijven (drs. 
C. Tempelman). 
- Veroudering op zichzelf geen 
probleem is, maar dat veel proble-
men bij het ouder worden zijn toe te 
schrijven aan de zogenaamde mar-
ginale positie die ouderen in onze 
samenleving innemen (prof. dr. W. 
v. d. Heuvel). 
Hoewel ik hiermee de bijdrage van 
de meeste sprekers „ietwat baga-
telliseer" meen ik toch de essentie 
van hun betogen te hebben geraakt. 
En dan is de slotsom wat droef. Er is 
nauwelijks iets naar voren gebracht 
dat al niet reeds lang bekend was en 
je vraagt je met recht af, wat de 
waarde van zo'n symposium is. 
Overigens weet ik voor de vuist weg 
twee waardeduidingen te beden-
ken, die zeer waarschijnlijk niet 
binnen de ópzet van de organisato-
ren hebben gelegen. 
Allereerst is de grote belangstelling 
voor verouderingsvraagstukken 
die uit de opkomst bleek een dui-
delijk pluspunt. Het is waardevol 
dat een blijkbaar toenemend aantal 
mensen ouder-worden als aan-
dachtsgebied de moeite waard gaat 
vinden. Een tweede waardeduiding 
kan gezien worden in de publicitai-
re aandacht die het symposium van 
8 september opleverde. 
Of het méér dan het zojuist ge-
noemde heeft betekend zal het on-
derzoekje van de organisatoren 
wellicht ooit nog eens uitwijzen. Ik 
houd het er voorlopig op, dat het 
niet méér dan dat zal zijn. Hopelijk 
zal de toekomst me in het ongelijk 
stellen 

MICHAEL KERKHOF:}  
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MRT 
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STOF 

Kernenergie en Proloog 
De toneel PROLOOG (040-124 045) 
heeft een 45 minuten durend actiepro-
gramma met veel muziek en liedjes 
samengesteld, dat tegen het gebruik 
van kernenergie is gericht. Van deze 
voorstelling die een prima bijdrage kan 
leveren aan de discussies over kern-
energie is nu een LP verschenen. Be-
stellen door overmaking van f 20,—
(inclusief verzendkosten) op gironr. nr. 
10 77 181 t.n.v. RABObank te Son, ten 
gunste van bankrek. nr. 188 247 882 
Auteursver. Proloog Eindhoven. 

Bronzen beeld 

Beeldhouwer De Vries heeft op eigen 
initiatief een bronzen beeld vervaar-
digd van de in april overleden eerste 
voorzitter van het Hum. Verbond, Jaap 
van Praag. Dit beeld krijgt een plaats in 
het nieuwe gebouw van het H.V. waar-
heen men onlangs verhuisde. Die ver-
huizing heeft meer gekost dan werd 
gedacht. Vandaar dat financiële bij-
dragen voor het bronzen beeld van har-
te welkom zijn. Postgiro 58 t.n.v. Hu-
manistische Pers, met vermelding 
„aankleding 	Erasmus/Coornhert- 
huis". 

Zonder bagage 

De dia-serie „Zonder bagage" be-
staande uit 250 dia's is bedoeld voor 
groepen, die in thema- of cursusver-
band bezig zijn met de problematiek 
van homofielen. Duur van dit pro-
gramma ca. 20 minuten. Te bestellen 
bij De kritiese Filmers, tel. 
076-13 93 24, (Postbus 1157) Breda. 

Melkweg 

In de Melkweg, Lijnbaansgracht 234 a, 
Amsterdam, tel. 020-24 17 77 valt heel 
wat te beleven. Zo werd er in septem-
ber onder het motto „Kernwapens de 
Melkweg uit" een vredesweek georga-
niseerd in samenwerking met het 
I.K.V. Theatergroepen uit binnen en 
buitenland deden mee, films werden 
vertoond. 
Belangstelling voor de Melkweg? Bel 
eens op. 

Overwinteren??? 

Plannen om in Spanje te gaan overwin-
teren? . . . Misschien is het goed om 
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dan eerst kennis te nemen van het rap-
port „Overwinteren in Spanje: zon 
zonder zorgen" uitgegeven bij het Ge-
meenschappelijk Protestants Overleg 
Bejaardenwerk, Utrecht. In dit rap-
port: de resultaten van een schriftelijke 
enquête en gesprekken met deskundi-
gen e.d. plus praktische adviezen en 
beleidsaanbevelingen. Bestellen bij 
GPOB, tel. 030-33 15 49, prijs f 10,—
exclusief verzendkosten. 

Socutera 
Op woensdag 28 oktober, 20.25 uur 
kunt u via Nederland II kijken naar 
„Mensen met een handicap", een film 
van het Nationaal Orgaan Gehandicap-
tenbeleid te Utrecht. 

Sport en welzijnsplanning 
De Nederlandse Sport Federatie (NSF) 
heeft een voorlichtingsbrochure over 
de decentralisatie van het welzijnsbe-
leid uitgegeven. De brochure Sport en 
Welzijnsplanning heeft tot doel de 
sportverenigingsbestuurders te in-
formeren over mogelijke konsekwen-
ties van de Kaderwet Specifiek Wel-
zijn. Adres NSF: Burg. van Karne-
beeklaan 6-8, Postbus 80 555, 2508 GN 
Den Haag tel. 070-63 29 63. 

Kalendér 
Het jaar zit er bijna weer op: de eerste 
kalender van 1982 ligt voor ons. Uitga-
ve van de vereniging „Het Zonnehuis" 
(verpleging, verzorging en behande-
ling van zieken en gehandicapten). Een 
heel mooie kalender, versierd met 
kleurige aquarellen van Marijke 
Mommers. Te bestellen door f 9.—
(inclusief verzendkosten) over te ma-
ken op gironummer 35 97 667 ten name 
van Het Zonnehuis, met vermelding: 
kalender 1982. 

Aandacht voor dieren 
Ook dit jaar kunt u weer „nieuwjaars-
kaarten" bestellen bij de Wereld Orga-
nisatie tot Bescherming van Dieren. 
Dit jaar voorstellingen van Karel Appel 
en Esscher. Voor een Pakje van 8 kaar-
ten: f 5.— overmaken op giro 240 11 06 
van bovengenoemde organisatie, Gen. 
Spoorlaan 341, 2283 GH Rijswijk. 

De Meervaart 
Er speelt zich heel wat af in De Meer-
vaart in Osdorp, Amsterdam: theater-
voorstellingen, films, popconcerten, 
dans- en muziekgroepen, enzovoorts, 
enzovoorts. Wat er allemaal gebeurt, 
kunt u lezen in de Meervaartladder, die 
10 maal per jaar verschijnt. Op aan-
vraag wordt dit programma u gratis 
toegestuurd. Schrijf of bel De Meer-
vaart, Osdorp , Amsterdam, tel. 
020-10 73 93. 

Dood 
De brochure „En toen was jij dood..." 
wil ouders helpen bij het praten met 
hun kinderen over de dood van een ge-
liefd iemand. Uitgave van Stichting K 
en 0/Opvoedingsvoorlichting en 
Stichting Speel-o-theek. 
Bestellen door f 3.— over te maken op 
giro 1660 t.n.v. Stichting K en 0/0p-
voedingsvoorlichting, Den Haag met 
vermelding: bestelnr. K 29. 

Burenhulp 
Het vormingsinstituut voor Maat-
schappelijke Actie in Den Haag heeft 
een onderzoek ingesteld onder tien bu-
renhulpdiensten. Hierover is nu een 
rapport verschenen. U krijgt het toege-
stuurd, wanneer u f 4.— portokosten 
overschrijft op gironummer 59 142 
t.n.v. Vincentius Vereniging Den 
Haag, onder vermelding Burenhulp-
rapport VIMA. 

Denken en praten 
Denken en praten over seksualiteit, zo 
luidt de titel van een werkmap, die 
werd uitgegeven door de PSVG. De 
protestante stichting behandelt in deze 
map o.a. verandering van seksuele mo-
raal, seksuele moraal van de kerken, 
trouw en ontrouw, tips voor groepen 
etc. Afgehaald kost de map f 8.50. Be-
stellen door f 12.50 overmaken op giro 
65 97 12 t.n.v. PSVG Den Haag, met 
vermelding DPS. Duinweg 23, Den 
Haag. 
Tel. 070-51 25 21. 

Stadsvernieuwing en zo... 
Bent u geïnteresseerd in stadsver-
nieuwing en ruimtelijke ordening? Op 
dit terrein verschijnen heel wat uitga-
ven, samengesteld door de afdeling 
Ruimtelijke Ordening van het mm. 
Volkshuisvesting en uitgegeven door 
de Staatsuitgeverij, Christoffel Plan-
tijnstraat 2, Postbus 200 14, 2500 EA 
Den Haag, tel. 070-78 99 11. Geïnteres-
seerd? Dan folder „Stand van Zaken" 
aanvragen. 

Seniorenreizen 
In Neukirchen, Oostenrijk heeft men 
in het bijzonder belangstelling voor 
senioren-reizen, zowel 's zomers als 
's winters. Neukirchen ligt op 856 m 
hoogte, er kan gewandeld en 's winters 
ook „gelanglauft" worden en dit kleine 
vakantiedorpje telt 2000 inwoners. 
Meer inlichtingen verschaft Mw. Jos 
Bots, tel. 04759-2785. 



Sporen van de toekomst 
bizar en boos 

In de Humanitas-serie „Van mens tot mens, aanzetten tot humaan hande-
len" is een „dubbelboek" over de toekomst van het ouder worden verschenen. 
Van de ene kant - Bizar en boos - een interview uit het jaar 2020 met de 
minister voor verouderingsvraag stukken over haar drastische aanpak van 
de intramurale verzorging van ouderen, en een papieren speurtocht naar 
de gevolgen voor de gehele samenleving van de sterk veranderende bevol-
kingssamenstelling. 
Van de andere kant- Sporen van de toekomst- een verslag van een dagen-
lang gesprek in een eigenzinnige groep die weigerde om te profeteren, maar 
gewoon haar wensen met betrekking tot de toekomstige samenleving en de 
onopvallende doch niet onaanzienlijke plaats voor ouderen daarin dic-
teerde aan de Bestuurscommissie Humanitas Welzijn Ouderen 

Deze publikatie kan besteld worden door f 8,00 (exclusief verzendkos-
ten) over te maken op gironummer 582.000 ten name van Humanitas, J. W. 
Brouwersstraat 16, Amsterdam, met vermelding Sporen van de toe-
komst/Bizar en boos. 

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

Gewestelijke bureaus: 

Friesland 

Groningen 

Drenthe 

Overijssel 

Gelderland 

Utrecht 

Noord-Holland 

Zuid-Holland 

Noord-Brabant 

Zeeland 

Olde Gallileën 161, 
8922 AD Leeuwarden. 
functionaris E. A. Vrind 
Hoendiepskade lb, 9718 BD Groningen. 
functionaris C. J. van Vliet 
Speenkruidstraat 279, 9404 HL Assen. 
functionaris B.J. Bhre 
van Nahuijsplein 1, 8011 NB Zwolle. 
functionaris H. Hiddinga 
Scheidenmakershof 18, 6511 
KR Nijmegen. 
functionaris Huub Mares 
P/a J. W. Brouwersstraat 16, 1071 LJ 
Amsterdam. functionaris S. Spaargaren 
P/a J. W. Brouwersstraat 16, 1071 LJ 
Amsterdam. functionaris A. Laarhoven 
Finnenburg 102, 2591 XT Den Haag 
functionaris E. Sevink 
Doornbos 44, 5121 RW Rijen. 
functionaris W. van Amstel 
Koning Willem III weg 4, 

Tel. 05100-38617 

Tel. 050-120633 

Tel. 05920-11121 
(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 
4543 RD Zaamslag. 
functionaris J. L. A. Boogerd-Quaak 

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

Amsterdam 
's-Gravenhage 
Rotterdam 
Z.-Limburg 
Utrecht 

Vossiusstraat 6, Amsterdam 
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 
Tel. 030-312518 

ALKMAAR. Een kort en duidelijk 
jaarverslag is verschenen van Alkmaar 
en omgeving. En uit de notulen pluk-
ken we: „Mw. Schenk zegt dat de Zon-
nebloem in Heilo huis aan huis infor-
matie heeft afgegeven en daarna opge-
haald om leden te werven. Is dat iets 
voor Humanitas?" 

DEVENTER. In het Informatieblad 
van augustus lezen we over ABAL 
(Deventer heeft een goed-lopend 
ABAL winkeltje). „Een jaar nadat de 
werkgroep ABAL haar werkzaamhe-
den begon, is ze al in staat haar doel-
stelling: projekten in de derde wereld 
adopteren, waar te maken." 
Het landbouwgedeelte, onderdeel van 
een projekt in Botswana, kon geadop-
teerd worden. Het gaat om de kosten 
voor ondermeer onderzoek naar èn in-
troductie van tuinbouw-projekten; on-
derzoek naar produktiewijze en afzet 
van tuinbouwprodukten, uitbreiding 
groente-tuin etc. Documentatie over 
dit projekt is verkrijgbaar in het Abal-
winkeltje, Polstraat 39 Deventer. 

HOOGEVEEN. In deze stad deed de 
afdeling Zuid-Drenthe van Humanitas 
mee aan een braderie/tuinfeest in het 
Jannes van der Sleedenhuis. Gezien 
het verslag in „Humanitas Zuid-Dren-
te" was het er een vrolijke boel en 't 
bracht heel wat volk op de been. Er was 
een boekenmarkt, een verloting, een 
rad van avontuur, verkoop van eigen-
gemaakte handwerken, ballengooien, 
ringwerpen en nog wel het een en an-
der. En natuurlijk was Humanitas er 
vertegenwoordigd met een stand, waar 
Lies Berenpas derde-wereld produk-
ten verkocht. 

Gewest Noord-Brabant is bezig met 
een grote ledenwerfaktie waarbij de 
hulp van de leden in dit gewest drin-
gend noodzakelijk is. Ieder lid in dit 
gewest krijgt een brief met twee le-
denwerfformulieren plus antwoord-
kaarten om uit in te zetten bij belang-
stellenden. 
Zij rekenen op uw medewerking. 

UTRECHT. In Utrecht worden BE-
STUURSCOMMISSIELEDEN GE-
VRAAGD. 
De bestuurscommissie van de afdeling 
Jeugdbescherming Utrecht zoekt 
vrijwilligers, die haar gelederen komen 
versterken, teneinde in samenwerking 
met het team van professionele wer-
kers het beleid in het Arrondissement 
Utrecht gestalte te geven. 
Gezien de samenstelling van de huidi- 

ge commissie wordt gezocht naar ie-
mand, die bekend is met de wereld van 
de hulpverlening. Bestuurlijke erva-
ring is plezierig, maar geen vereiste. 
Het werk kost ongeveer twee avonden 
per maand. Belangstellenden kunnen 
een oriënterend gesprek aanvragen 
met: 

P. G. A. van den Kerkhoff, voorzitter, 
telefoon 	02975-62 147 	(privé) 
020-444 68 81 (werk) of 

L. van der Heiden-Smit, praktijkbe-
geleider tel. 03402-32 106 (privé) 
030-312 518 (werk) 

ZWOLLE. In deze stad wordt alweer 
gepraat over de (Humanitas)-kookcur-
sussen voor mannen, die in januari van 
volgend jaar georganiseerd zullen 
worden. En inwoners van Zwolle, de 
ABAL-kalenders zijn al besteld: daar-
voor hoeft u dus niet naar Voorschoten 
te gaan (of te schrijven). 
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Hoofdprijs Hmnanitas giroloterij 1981 

Voor tienduizend gulden 
prijzen uitzoeken 

De familie Schoenmaker uit Borger 
kwam »14 man sterk" op 22 augustus 
j.l. naar Rotterdam om bij de firma 
DELBANA voor tienduizend gulden 
aan artikelen uit te zoeken. Hoofdprijs 
van de Humanitas giro-loterij 1981. 
Precies tien uur arriveerde de gelukki-
ge familie aan het Centraal Station en 
„na een kop koffie" ging het dadelijk 
Delbana-waarts. Aan de hand van een 
verlanglijstje werden de vele artikelen 
bekeken, maar een keuze maken bleek 
vaak erg moeilijk. 

Nadat de heer en mevrouw Schoen-
maker ten slotte hadden gekozen voor 
o.a. een kleuren-TV met teletekst, een  

koelkast, sportfiets (waarop in het ma-
gazijn een ere-rondje werd afgelegd), 
een grasmaaimachine, een tafel met 
plavuizen, een boormachine met vlak-
schuur-apparaat, stofzuiger, een 
scheerapparaat en nog een aantal 
huishoudelijke artikelen, was het de 
beurt aan de kinderen, die allen een 
vast bedrag mochten besteden. Ook 
hier was de keuze zeer uiteenlopend: 
van een camera, auto-stofzuiger, 
boormachine, racebaan, horloges, ge-
reedschappen tot sieraden. Overbodig 
te zeggen, dat een dolgelukkige familie 
Schoenmaker omstreeks 7 uur uiterst 
voldaan huiswaarts keerde! 

Joop van Dalen 

Doe 
mee aan 

de 

loterij 


