
ALGEMENE VERGADERING. Op 12 november j.l. werd in het Evert 
Kupers Hotel te Amersfoort de algemene vergadering 1983 gehouden. 
Uitsluitend huishoudelijke zaken stonden op het programma èn er 
werden drie nieuwe hoofdbestuurders gekozen. U leest er meer over op 
de pagina's 3 tot en met 6. 
SAMENLEVING IN BEWEGING. In de rubriek Samenleving in 
Beweging praten we dit keer met mevrouw drs. Ien Dales over vrijwil-
ligerswerk èn vooral over „werken in de kwartaire sektor met behoud 
van uitkering." Op pag. 8 en 9. 
BOUWPLAN. In Rotterdam werd een fantastisch plan ontwikkeld 
voor een woonoord voor ouderen. Het plan ligt op tafel; het wachten is 
nu op de bouwsubsidie. Lees hierover op pag. 10, 11. 
CONFERENTIE OVER ARBEID. U weet het toch? Op 13 en 14 jan. a.s. 
vindt de  conferentie over arbeid plaats. Nadere inlichtingen en een 
inschrijvingscoupon op pag. 7 
TEN SLOTTE. In onze vaste rubrieken is dit keer veel ruimte toebe-
deeld aan de mening van lezers, lees dus pag 2 èn 12. En het vermelden 
waard is „dat Humanitas op de TV was. In VARA Konsumentenman 
werden de hoofdprijzen van onze loterij getrokken. Even omdraaien, 
dit blad! 
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Andere mening (1) 
Ik verneem, dat op een algemene leden-
vergadering is gesteld — en kennelijk 
besloten — dat „een vereniging als Hu-
manitas zich niet afzijdig kan houden 
van het kernwapenvraagstuk" en dat 
ieder mens zijn bijdrage moet leveren 
voor het bereiken van een kernwapen-
vrije samenleving. 
Hier ligt al genoeg stof om met u van 
mening te verschillen. Inderdaad ben 
ook ik voor een kernwapenvrije samen-
leving. Ik ben zelfs fervent voorstander 
van een totaal ontwapende samenle-
ving, waarin alleen een politiemacht —
nationaal en internationaal — zou be-
staan. Het gaat bepaald niet uitslui-
tend om de kernwapens! 
De vraagstukken, die bij deze proble-
matiek worden opgeworpen zijn echter 
uitermate complex en de praktijk heeft 
maar al te duidelijk getoond, dat de 
vraag naar de middelen, hoe dit doel 
bereikt kan worden, tot een duidelijke 
en felle scheiding der geesten leidt. 

Onmiddellijk komt de vraag op naar 
het machtsevenwicht tussen USA en 
USSR; naar de bedoelingen en de hui- 
dige sterkte van beide supermachten. 
Verder is er de vraag, hoe het gevaar 
van oorlog en van gebruik van kernwa-
pens kan worden teruggedrongen en er 
is de afweging door welke factoren ten-
minste 40 jaar lang de vrede is gehand-
haafd. 
Over de beantwoording van deze fun-
damentele vragen bestaan diepe me-
ningsverschillen tussen integere en 
deskundige mensen. 
De uiteenzetting en de „strijd" over de-
ze vragen is een zaak van deskundigen 
en van „de politiek". De politieke par-
tijen en het parlement vormen de geëi-
gende arena om de argumenten op tafel 
te leggen en te beslissen, naar welke 
kant de landspolitiek dient te koersen. 
Indien wij deze fundamentele vraag 
ook buiten de politiek uitvechten of 
zelfs maar tot inzet maken, dreigt de 
politieke controverse alle geledingen 
van de maatschappij binnen te dringen 
en polarisering ontstaat in die secto-
ren, waar deze twist niet uitgevochten 
behoeft en behoort te worden. 
Zo ging het mij met Humanitas. Ik was 
en ben bereid tot „sociaal werk op hu-
manistische grondslag". Het is mijn 
diepe overtuiging, dat men als huma-
nist beide standpunten t.o.v. kernwa-
pens kan innemen, maar het is evenzeer 
mijn overtuiging, dat „de politiek" dit 
zal moeten uitmaken en wel op de pas-
sende politieke fora en niet elders. 
Doen wij dit wel „elders", dan is het 
gevolg, dat in allerlei politiek neutrale 
verenigingen de geesten tegenover el-
kaar komen te staan, die op hun ge-
biedje evenzeer in vrede zouden kun-
nen samenwerken. 
En waarom? Indien ik als humanist een 
gevangene zou bezoeken of indien ik 
zou meehelpen bij welk sociaal project 
dan ook, is het dan van belang hoe ik 
over de kernwapens en over methoden 
van ontwapening denk? Geenszins! 
Uw werkwijze haalt overal de splijt-
zwam binnen en op deze manier staat 
spoedig iedereen tegenover iedereen. 
Een prachtig vooruitzicht! 
Voorts bereikt u niet alleen een voort-
durende controverse waar deze totaal 
niet nodig is: u bereikt ook dat jan en 
alleman meekletst over onderwerpen, 
waarvan hij totaal niets weet. Hij is 
immers zo ,,bewogen", zo „gemoti-
veerd"! En dus verdient hij onze sym-
pathie. Ja, maar onderdehand raakt 
een hele massa onder de indruk van 
zijn praatje, hoe onwetend en ondes- 

kundig ook, en zo heeft hij nog een on-
dermijnende invloed. 
De acties tegen Dodewaard hebben dit 
m.i. aangetoond. Wat wisten al deze de- 
monstranten en saboteurs van de es- 
sentie van kernenergie? Hun kennis na-
dert veelal tot nul. En toch hebben de 
linkse actievoerders hun acties aange-
moedigd en georganiseerd. Zij moesten 
immers zo nodig „getuigen"! Als wij de 
zaak zouden laten analyseren door de 
beste deskundigen en daarna beslissen 
door „de politiek", dan waren wij veel 
verder. 
Het zou inderdaad de taak van Huma-
nitas zijn om bij te dragen tot een kern-
wapenvrije samenleving, indien deze 
vereniging een politieke partij was, 
maar niet indien zij een algemeen hu-
manistische club wil blijven. Zoals de 
zaken nu liggen, valt een sociaal den-
kende humanist bij u uit de boot, indien 
hij anders denkt over de vragen in 
kwestie. 
Uw standpunt leidt hetzij tot schisma, 
hetzij tot linkse infiltratie en geestdrij-
verij binnen een neutrale vereniging. 
Nun wtihle. 
U schrijft voorts, dat u de discussie bin-
nen eigen gelederen „zo zinnig moge-
lijk wilt voeren". Mijn reactie hierop: u 
doet dit niet, door u al bij voorbaat in te 
zetten voor de vredesgroepen en vre-
desfora, wier IKV-standpunt maar al te 
duidelijk is. 
Naar mijn inzicht moet u de vraagstuk-
ken van de kernwapens en de ontwape-
ning overlaten aan de politiek en u 
moet uzelf als een verstandige schoen-
maker bij uw leest houden, d.w.z. soci-
aal werk bedrijven zonder politieke ge-
loofsbelijdenis. Of moeten soms ook 
een heng elaarsvereniging en een club 
van postzegelverzamelaars eerst gaan 
stamelen over de kernwapens? En moe-
ten de bakker en zijn handlangers het-
zelfde doen, v(56r zij hun brood gaan 
bakken? 
Mijn standpunt: kom tot bezinning, 
v6ór onze maatschappij nog verder uit-
eenvalt in ruziënde groepen, terwijl het 
oostblok zich verkneutert. 
Met vriendelijke groet, 

Andere mening (2) 
Ik kan mij niet verenigen met de in het 
ledenorgaan van oktober sterk gepro-
pageerde deelname van Humanitas en 
haar leden aan de z.g. vredesdemon-
stratie, met name niet omdat dit ge-
schiedt onder de leuze „Geen nieuwe 
kernwapens in Europa", met daaraan 
gekoppeld een duidelijke afwijzing van 
de plaatsing van kruisraketten in ons 
land. 
De kernproblematiek is een politieke 
zaak waarover een vereniging als Hu-
manitas geen oordeel kan hebben. Juist 
wanneer Humanitas een goede vervul-
ling van haar eigenlijke doelstellingen 
ook verder ter harte gaat zal ze zich m.i. 
van dergelijke zaken, die heel moeilijk 
en controversieel zijn, dienen te distan-
tiëren. Hoogachtend 

Mr. Benthem de Grave, 
Laren 

vervolg op pag. 12 

W. P. van Dij1 
Doorwerth 
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Huishom 
gee" 

deïnpike vergadering 
droge bijeenkomst 

Dit jaar duurde de Algemene 
vergadering, die uitsluitend 
aan huishoudelijke zaken was 
gewijd, slechts één dag. Maar 
dat betekende niet dat de l2de 
november „een droge bijeen-
komst" was. un een zéér opge-
wekte stemming werd de agen-
da afgewerkt nadat Humanitas 
voorzitter dr. H. Rengelink zijn 
openingsrede had uitgespro-
ken, die hij met de opmerking 
begon dat het verleidelijk waS 
om nader in te gaan op de be-
perking van financiële midde-
len en op de bezuinigingen die 
onontkoombaar op ons af-
komen. 

In dit verband wilde hij echter alleen 
herinneren aan de tegen de bezuinigin-
gen gerichte Humanitasactie „Vriezen 
ze dood dan vriezen ze dood", wat ten 
slotte culmineerde in het zwartboek 
„Oud Zeer", dat mede onder verant-
woordelijkheid van de ANBO tot stand 
kwam en dat de Tweede Kamer-frac-
ties in juni van dit jaar kregen aange- 
boden. 
Hij stond stil bij de vraag: wat willen 
wij als Humanitas, zowel naar de be-
volking als naar de eigen leden tóe. On-
danks de marginale capaciteit van Hu-
manitas en ondanks de bezuinigingen 
pleitte hij ervoor nieuwe dingen aan te 
pakken. Daar zijn enthousiaste mensen 
voor nodig, máár . . . die zijn er binnen 
Humanitas. Het beste voorbeeld hier-
van vond hij wat er in korte tijd werd 
gerealiseerd op het gebied van de gees-
telijk gehandicapten zorg. ,,Wie had 
gedacht dat het zo snel zou kunnen 
lukken!" 

Een gelukkige ontwikkeling achtte hij 
de samenwerking met de VARA-Kon-
sumentenman. Een ontwikkeling die 
naar twee kanten werkt: we spelen in 
op vragen die in de samenleving voor-
komen, waarbij ook weer vrijwilligers 
nodig zijn èn het betekent een verster-. 
king van de mogelijkheden van de ver-
eniging. Maar de heer Rengelink wees 
er ook op dat alle dingen die wij aan-
pakken gedaan worden met het oog op 
de toekomst. Die toekomst moet er ech-
ter wel zijn. Hiermee kwam het vraag-
stuk van de kernbewapening aan de 
orde. 

Een moeilijk vraagstuk, aldus de heer 
Rengelink, omdathet altijd politiek ge-
bonden is. Maar, zei hij, de politieke en 
humanitaire discussie lopen dooreen. 
Hij was van mening dat je de humani-
taire discussie niet uitsluitend door po-
litiek kunt laten voeren, al ligt de poli- 
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. . . 't was hartstikke fijn. . . (links) . 	. gelukkig g èèn afscheid van 
Philip.. . 

tieke oplossing wel in hun handen. Het 
humanitaire vraagstuk blijft echter 
ook voor Humanitas overeind en daar-
om luidt het antwoord op de vraag of 
ons dit aangaat: Ja, het gaat ons aan! 
Sterker nog: daarover hebben wij een 
uitspraak gedaan op de A.V. 1982. 

Blijft de politiek strategische vraag 
over hoe wij die kernwapen-vrije we-reld 

kunnen bereiken. Hierover, aldus 
dr. Rengelink is door ons geen uit-
spraak gedaan. Hij wees op de gevoe-
ligheid van de discussie: „Als je niet 
voor eenzijdige ontwapening bent,  word je al gauw verweten dat je vóór  

kernwapens bent en als je daar wel 
voor bent heet je al gauw links." 
Ten slotte was hij van mening „dat wij 
met elkaar een synthese moeten zien te 
vinden tussen de grote vraagstukken 
die ons wèl bezig houden en de moge-
lijkheden van een vrijwilligersorgani-
satie. In dit kader moeten wij met el-
kaar spreken." 

Probleemloos 
Daarna kwam de agenda aan de orde, 
die vrijwel probleemloos kon worden 
afgewerkt. Zo nam de vergadering zon-
der meer het advies van Afdeling Rhe-
nen/Rozendaal om het verslag van de  

. . . even voorzitter af: vrolijk 
intermezzo.. . 

A.V. '82 goed te keuren over, waarna 
„Walcheren" deze „toeziende taak" 
voor de A.V. '83 kreeg toebedeeld. 
Een paar kleine opmerkingen werden 
gemaakt bij de bespreking van het 
jaarverslag: zo wilde „Arnhem" de ver-
gaderstukken voortaan vroeger ont-
vangen en „Overijssel" vroeg om méér 
publiciteit voor PROTECTA „vooral 
omdat in het land met zijn vele bejaar-
dentehuizen méér bekendheid juist zo 
goed zou zijn." 
De financiële commissie (samengesteld 
uit leden van de afdeling Zwolle) stelde 
voor „de penningmeester van het 
hoofdbestuur décharge te verlenen 
voor zijn beheer van de verenigings-
geldmiddelen", waarna de vergadering 
er mee akkoord ging dat de controle-
taak aan de afdeling Leiden werd op-
gedragen. 
Penningmeester De Haas meldde dat er 
niet veel nieuws te vertellen was over 
het financiële beleid. Hij wees op de 
twee pijlers die de balans aardig in 
evenwicht houden: enerzijds de oer-
hollandse degelijkheid om elk dubbel-
tje om te keren voordat het wordt uit-
gegeven, anderzijds wordt getracht om 
het financiële gat te overbruggen door 
een beroep te doen op de goklust van de 
mensen. Zo was het gelukt het even-
wicht te bewaren.. . 
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Niettemin keek de heer De Haas met 
Argusogen naar de opbrengst van de 
contributie die terugloopt en ook de 
toekomstige subsidieëring baarde hem 
enige zorgen. Hij schatte nu al dat het 
tekort in 1984 inclusief dat van de 
jeugdbescherming 600.000 gulden zal 
bedragen. 
Evenals vorige jaren kwamen ook dit 
keer de geldmiddelen, waarover de af-
delingen beschikken aan de orde. En 
zowel vanuit de zaal als van de zijde 
van de penningmeester kwam het drin-
gende verzoek „om gelden die niet di-
rect nodig zijn toch vooral onder te 
brengen bij de Stichting Beheer Fond-
sen Centraal Bureau Humanitas." 
De penningmeester toonde zich ver-
heugd over de samenwerking met VA-
RA-Konsumentenman, maar waar-
schuwde ook dat de ,krappe behuizing 
van het C.B. in de naaste toekomst ze-
ker financiële offers zal gaan vragen, 
"want we denken er wel aan die nieuwe 
huisvesting in 1984 te realiseren." 

Aanvulling 
Het hoofdbestuur legde de vergadering 
ook een aanvulling op artikel 35 van 
het huishoudelijke reglement voor, be-
trekking hebbend op de contributie-
afdracht': 
De afdracht van de contributie-op-
brengst van de leden die minder beta-
len dan de vastgestelde minimum-con-
tributie, wordt bepaald na aftrek van 
de kosten die verband houden met de 
centrale ledenadministratie, de contri-
butie-inning en de verzending van het 
ledenorgaan Van Mens tot Mens." 
Het hierop door Smallingerland inge- 

Penningmeester De Haas: met 
Argusogen naar de toekomst kijken 

diende amendement werd met 10 stem-
men voor en 182 stemmen tegen ver-
worpen, waarna het voorstel van het 
hoofdbestuur was aangenomen. In de 
loop van de morgen kreeg afgevaardig-
de Van der Meulen (Deventer) gelegen-
heid een en ander te vertellen over het 

't Hele hoofdbestuur bijeen: geen 
alledaags gebeuren! 

woonwagenwerk, waarmee deze afde-
ling nogal succes boekte. Hij nodigde 
de aanwezigen uit in de lunchpauze 
naar de videofilm te komen kijken en 
wekte de leden op óók in hun afdeling 
het woonwagenwerk te gaan stimule-
ren." Deventer was graag bereid hier-
bij van advies te dienen." 

Het werkplan 
In de namiddag kwam de bespreking 
van het Werkplan aan de orde, waarbij 
Aad van Oosten opmerkte „dat bij de 
samenstelling hiervan de inbreng van 
de afdelingen optimaal is geweest. 
De vraag, hóe u aan dit landelijk werk-
plan bent gebonden, kan zich voor- 
doen, aldus de secretaris. In dit ver-
band benadrukte hij de gemaakte af-
spraken over „wat wij als vereniging 
willen bereiken en dat is géén vrijblij-
vende zaak. Daarnaast blijft er even-
wel vrije beleidsruimte". 
Het Werkplan kreeg veel lof toege-
zwaaid, al werden er wat opmerkingen 
gemaakt, zoals: de vermelding van de 
beleidsdoelen boven ieder thema, is te-
veel van het goede; het plan is op som-
mige punten nogal ambitieus; de eis: 
„recht op werk" klinkt nogal conserva-
tief en er kwam een voorstel om als 
vereniging ook aandacht te gaan beste-
den aan mishandeling van vrouwen en 
meisjes. Maar ten slotte was men het 
erover eens dat het een plan was waar-
mee men graag aan het werk wilde. 

Over het voorstel om aandacht te gaan 
besteden aan de mishandeling van 
vrouwen en meisjes zei de heer Van 
Oosten bezwaar te hebben tegen uit- 



sluitend aandacht voor mishandeling 
van vrouwen en meisjes. Hij wees erop 
dat op mishandeling een taboe ligt wat 
de bestrijding moeilijk maakt. Maar 
.aan de gevolgen van mishandeling in 
het algemeen kunnen wij misschien 
iets doen? Hij dacht dat dit kon worden 
ondergebracht bij „Crisisopvang" en 
deze kan worden uitgebreid tot bij de 
mensen thuis. „Een stelsel van opvang-
adressen staat Humanitas op het lijf 
geschreven!" 

Welkom en afscheid 
Ten slotte kwam als punt 15 van de 
agenda de hoofdbestuursverkiezing 
aan de orde. Even was de heer Renge-
link — in overeenstemming met de sta-
tuten— voorzitter áf. In de zaal wachtte 
hij op zijn her-verkiezing en liet daar 
de loftuitingen van waarnemend voor-
zitter Ruitenberg gelaten over zich 
heen gaan. Die schetste hem als: des-
kundig, geen agressie opwekkend, ori-
gineel, geestig èn als een man-van-ge-
zag. Deze opvattingen werden in de 
zaal ook gehuldigd, want met daverend 
applaus werd de her-verkiezing beze-
geld. 

Ook de heren Van Arragon, Breuer en 
Koopman „haalden met gemak" de 
her-verkiezing, waarna de vergadering 
haar fiat gaf aan drie door het Hoofd-
bestuur gestelde hoofdbestuurs kandi- 
daten: de heren Allegro, Molle en 
Schoenmaker. 
Zij ga 

ende  
 de laats innemen van de 

bestuursledenscheid 	Ruitenberg, Van Praag en Boersma. 
De herkozen voorzitter, die inmiddels 
weer de voorzittershamer ter hand had 
genomen, sprak op zijn beurt waarde-
rende woorden. Over de heer Van 
Praag: „Hij bezit veel werkkracht en 
veel kennis, is in staat de dingen heel 
analytisch op een rij te zetten, waar-
door hij heel wat problemen hielp op-
ruimen. Maar gelukkig betekent dit 
geen afscheid van Philip; hij blijft 
voorzitter van de LAVA." 
En tegen de heer Ruitenberg: „Vier jaar 
geleden zei ik: Arnold kun je niet mis-
sen. In 1975 en '79 werd je herkozen, nu 
heb je de wens te kennen gegeven om 
endere activiteiten aan te pakken. Erg 
jammer dat je weggaat, maar het was 
hartstikke fijn dat je er was en bedankt 
daarvoor." 
Ook Paul Boersma werd — hoewel hij 
niet aanwezig was — lof toegezwaaid: 
„een ras bestuurder, die uitstekend 
hoofd- en bijzaken wist te splitsen." 
En toen zag een zeer tevreden vergade-
ring een voltallig (nieuw) bestuur ach-
ter de tafel „iets wat", aldus voorzitter 
Rengelink „niet vaak voorkomt." 

A. v. Z. 

Dr. W. T. M. Molle, (hoogleraar 
aan de Rijksuniversiteit Limburg, 
hoofd vestigingsonderzoek van het 
N.E.I. te Rotterdam, tevens hoogleraar 
Europese integratie te Hasselt en 
Aken.) is een nieuweling in Humanitas. 
Niet in het vrijwilligerswerk, want in 
Rotterdam was hij gedurende enige tijd 
een actief lid van de P.v.d.A. en als zo-
danig óók graag bereid pamfletten 
rond te brengen." 
Hij is afkomstig uit een „katholiek 
nest" en zocht, toen hij geen kerkelijke 
basis meer had naar een ander kader, 
zegt: „Ik voel me bij de humanistische 
ethiek erg goed." 
Hij bezocht veel derde-wereld landen, 
hoopt nog vaak te worden uitgezonden, 
maar wil naast zijn werk tijd overhou-
den voor het werk binnen Humanitas: 

vanwege persoonlijke kontakten èn 
omdat hij van mening is dat de verzor-
gingsstaat in de naaste toekomst heel 
wat averij zal oplopen: „wat dan weer 
mobilisatie van de mensen vraagt." 
Daaraan wil hij graag meewerken. 
Vooral na die eerste kennismaking op 
12

as
n”

ovember, die „een heel plezierige 
w 
  

H. J. Schoenmaker, 
van een accountantsmaatschap, 

(secretaris  
oud-pen- 

ningmeester en Oud-voorzitter van de af-
deling Amsterdam van Humanitas.) nam 
de afgelopen jaren actief deel aan het be-
stuurlijke werk binnen de vereniging. 
Zijn belangstelling gaat vooral uit naar 
financiële zaken. Ja, hij draagt die zelfs 
een warm hart toe. Hij vindt dat niet in 
tegenstelling met zijn waardering voor 
Humanitas: een club van mensen", die 
hij vooral waardeert omdat ze zich willen 
inzetten voor anderen, maar: „Ik denk 
dat je dat pas kunt doen als je hiervoor de 
voorwaarden schept en daartoe horen 
ook financiële middelen. En tot die voor- 

Dr. J. T. Allegro, (hoogleraar 
organisatie-psychologie te Leiden en di-
recteur van de Stichting Cotirdinatie en 
Communicatie m.b.t. gegevens voor on-
derzoek inzake ziekteverzuim). kende 
Humanitas „via vriendschappelijke kon-
takten" en zei graag „ja", toen hem werd 

gevraagd zitting te nemen in het hoofdbe-
stuur van Humanitas. Voor zichzelf vindt 
hij het belangrijk om binnen het werk 
voor Humanitas eens in een heel andere 
sfeer terecht te komen." In zijn werk heeft 
hij vanuit onderzoek wel te maken met 
maatschappelijke dienstverlening, maar 
„het zojuist betreden nieuwe veld" vindt 
hij een uitdaging. Veel bewondering heeft 
hij voor het, op de Algemene Vergadering 
gepresenteerde, WERKPLAN, waarin hij 
vooral bewonderde „dat zoveel ideeën 
vanuit de basis zijn gekomen." 

Nieuwe hoofdber 

waarden-scheppende sfeer voel ik me 
aangetrokken." 
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Ongeveer 400 (betalende) 
deelnemers waren op 
woensdag 9 november j.l. in 
de „Prins van Oranje" te 
Goes aanwezig op de door de 
Hum. Stichting Jacob 
Roggeveen, Middelburg 
georganiseerde themadag, 
waar het onderwerp 
„verbreding taak en funktie 
van het verzorgingstehuis" 
centraal stond. Na 
inleidingen van de drie 
artsen: mw. Y. Kolk-Bas, en 
de heren F. J. Biezenbeek en 
H. Rengelink kwam een 
interessante discussie op 
gang. Een belangrijk 
gebeuren waarop wij in het 
volgende nummer van Van 
Mens tot Mens uitvoerig 
terugkomen. 
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Zoals wij al in het oktobernummer 
van Van Mens tot Mens meedeelden, 
staat voor 13 en 14 januari de confe-
rentie NIET WERKLOOS TOEZIEN 
op het programma. Zoals „gebruike-
lijk" gaan wij hiervoor ook dit keer 
naar Hotel Kupers in Amersfoort. 

De aanleiding tot deze conferentie is 
het in 1982 op de algemene vergade-
ring genomen besluit „om binnen 
Humanitas aandacht te gaan beste-
den aan het vraagstuk van arbeid en 
werkgelegenheid. Het conferen-
tiedoel is: onderzoeken welke bijdra-
gen Humanitas kan leveren aan het 
opvangen van de gevolgen, die de te-
ruglopende werkgelegenheid voor 
mens en samenleving hebben. 

Programma 
In het kort willen wij u al iets vertellen 
over het komende programma van de 
twee conferentiedagen. Op vrijdag-
avond 13 januari houdt Prof. Dr. Piet 
Thoenes een inleiding over de huidige 
arbeidscrisis en de gevolgen hiervan èn 
wat een vereniging als Humanitas hier-
aan zou kunnen doen. De avond wordt 
besloten met een panel-discussie onder 
voorzitterschap van de heer A. A. Rui-
tenberg. 
Zaterdagmorgen staan vier korte inlei-
dingen op het programma, die gewijd 
zullen zijn aan een humanistische visie 
op arbeid en aan de beleving van werk-
loosheid. Het accent zal 's zaterdags 
vooral op de inbreng van alle conferen-
tiedeelnemers liggen, die in „work-
shops" de mogelijkheden van Humani- 

tas „op papier zullen zetten." De confe-' 
rentie wordt afgesloten met de inven-
tarisatie van wat de „workshops bijeen 
hebben gedacht." 

Deelneming 
Degenen met belangstelling voor de 
conferentie „Niet werkloos toezien" en 
met name zij die doordrongen zijn van 
de overtuiging dat Humanitas als vere-
niging voor maatschappelijke dienst-
verlening en samenlevingsopbouw niet 
„werkloos" kan blijven toezien, kun-
nen zich voor deelneming opgeven. 
U wordt vriendelijk verzocht hiervoor 
van de onderstaande inschrijvingscou-
pon gebruik te maken en deze zo spoe-
dig mogelijk bij uw afdelingssecretari-
aat in te leveren. 
Wacht u hiermee niet te lang! Voor elke 
afdeling zijn maximaal drie deelne-
mersplaatsen gereserveerd. 
Met uitzondering van de reiskosten ko-
men de conferentie-uitgaven voor re-
kening van het hoofdbestuur. Eventue-
le reiskosten kunnen in overleg bij de 
afdelingspenningsmeesters gedecla-
reerd worden. 

INSCHRIJVINGSCOUPON CONFERENTIE 
„NIET WERKLOOS TOEZIEN" 
13 EN 14 JANUARI 1984 TE AMERSFOORT 

Ondergetekende mevrouw/mijnheer 	  

Adres 	  

Plaats 	 ....... 	....... 	 , tel nr 	 

Lid van de afdeling ....... 	.. .  
geeft zich op als deelneemster/deelnemer en zal wel/geen @ 
gebruik maken van de geboden overnachtingsmogelijkheid. 

Handtekening, 

@ doorhalen wat niet van toepassing is. 

S.V.P. INLEVEREN BIJ HET SECRETARIAAT VAN UW AFDELING VOOR 
UITERLIJK 4 JANUARI 1983!  
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Mevrouw len Dales: ook regelmatig „op de TV". 

In dit laatste nummer van Van Mens tot Mens 
in 1983 geven wij het woord aan mevrouw.  
drs. len Dales, die sinds september '82 lid is 
van de Tweede Kamer voor de P.v.d.A. Daar-
vóór genoot ze al bekendheid als directeur 
van de Gemeentelijke Sociale Dienst in Rot-
terdam én als Staatssecretaris van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid (onder minister 
Den Uyl). Minder bekend is dat ze na de HBS 
het diploma jeugdwerkleidster aan de acade-
mie Kerk en Wereld in Driebergen én het 
evangelisten-diploma haalde. Van 1956 tot 
'74 was ze in dienst van de Stichting Kerk en 
Wereld, deed in 1975 doctoraal examen 
androgogische wetenschappen aan de Uni-
versiteit van Amsterdam en werkte daarna 
korte tijd zelfstandig als organisatie-advi-
seur. Maar in 1977 begon ze als directeur VOO 

de Rotterdamse sociale dienst landelijke 
bekendheid te krijgen, die er met het Kamey-
lidmaatschap niet minder op geworden P-S. 
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Haar mening wordt nogal eens gevraagd en 
die is regelmatig zowel op radio en televisie 
als in week- en dagbladen te „horen". Haar 
mening wordt evenwel óók regelmatig 
gevraagd door een straióm van Nederlanders, 
die haar via briefjes of telefonisch bena- 
deren. 
Op de afgesproken tijd in het restaurant van 
de Tweede Kamer is ze nog even bezig om 
samen met haar secretaresse zulke briefjes 
en telefoontjes af te handelen. „'t Is een rom-
melig bedrijf", zegt ze verontschuldigend, 
maar ze vindt het werk in de Kamer „héél 
héél fascinerend." 
Dan begint ze aan het zoveelste interview 
van dit jaar, waarvoor ze precies een uur kan 
uittrekken en dat over „arbeid en geen 
arbeid" zal gaan. Met haar zienswijze wil ze 
zich noch bij de optimisten noch bij de pessi-
misten laten indelen. Want: 



„Ik ben geen van beiden; ik ben niet 
optimistisch en niet pessimistisch. Ik 
zie wel mogelijkheden om verbeterin-
gen aan te brengen. Je bent nu eenmaal 
gebonden aan de mogelijkheden die zich 
voordoen en daarmee moet je aan de 
gang. Er is geen enkele reden om te 
doemdenken of bij de pakken te gaan 
neerzitten, máár . . er is ook geen en-
kele reden om de problemen en verande-
ringen die de huidige ontwikkelingen in 
de maatschappij met zich meebrengen, 
te onderschatten. Als u mij zou vragen: 
heb je zin aan de oplossing van al die 
problemen mee te werken, dan zeg ik: 
ja, dát heb ik wel.” 

Het ligt voor de hand dat mevrouw Da-
les — als lid van de oppositiepartij niet 
te spreken is over de wijze waarop het 
huidige kabinet de problemen waar-
mee ons land kampt, wil oplossen. Ze 
zegt: „De huidige regering meent een 
offer van nog omvangrijker stijging 
van de werkloosheid te moeten bren-
gen om het financieringstekort binnen 
de grenzen te houden, terwijl de alter-
natieve plannen van P.v.d.A., FNV en 
D'66 op hautaine wijze worden afge-
wezen.' 
Ze is zich ervan bewust dat aanvaar-
ding van die alternatieve plannen niet 
zou betekenen „dat op korte termijn de 
werkloosheid tot een normaal percen-
tage zou zijn teruggelopen." En onder 
een normaal percentage verstaat zij 
dan dat iedereen die wil werken, bin-
nen enkele weken ook weer werk zou 
hebben . . . 
„Die tijd is niet zeer nabij, omdat er 
twee dingen door elkaar heenspelen; 
ten eerste is dat de economische reces-
sie in de gehele westerse wereld en ten 
tweede hebben we te maken met de 
technologische innovatie. Die wereld-
wijde recessie kunnen wij als klein 
land maar weinig beïnvloeden en ik ge-
loof dat wij die technologische ontwik-
keling als positief moeten aanvaarden. 
Stoppen zou zinloos zijn . . . Máár daar 
moet tegenover staan dat wij de betaal-
de arbeid die resteert, wél eerlijker 
moeten gaan verdelen." 
— Ook bij verdeling van arbeid zal er 
een leger van werklozen blijven be-
staan. Voor die groep liggen de proble-
men opgestapeld! 
Mevr. Dales: „Ik weet het, ik weet het! 
Verdeling van arbeid betekent niet dé 
oplossing van werkloosheid. En dát be-
tekent dat er wel degelijk moet worden 
nagedacht over een goed beleid, dat de 
gevolgen van werkloosheid wil verlich-
ten. Daarbij springen dan twee dingen 
naar voren: één is de inkomensachter-
uitgang opvangen en het andere is be-
strijding van de sociaal psychologische 
gevolgen voor de mensen die zonder 
werk zijn gekomen." 
— Begint het bij de politici door te drin-
gen dat die sociaal psychologische ge-
volgen vaak heel ernstig zijn? 
Mevr. Dales (geprikkeld): „We wisten 
dat natuulijk wel en als staatssecreta-
ris heb ik me daar wel degelijk mee 
bezig gehouden. Ook uit onderzoek, 
dat nu los komt blijkt, dat veel mensen 
in toenemende mate niet tegen hun si-
tuatie zijn opgewassen en dat het bij  

een heleboel mensen niet eens in de eer-
ste plaats om de teruggang van inkom-
sten gaat. Men klaagt vaak het hardst 
over de leegte, het gevoel uitgeran-
geerd te zijn, geen struktuur te hebben 
in de dagverdeling. Kapotte relaties 
zijn zelfs het gevolg van werkloosheid. 
Individueel kan het natuurlijk heel an-
ders liggen, maar in het algemeen ge-
sproken is het toch zo dat na drie 
maanden de problemen opdoemen. In 
de eerste drie maanden is er nog zoveel 
te doen: eindelijk die kamer eens schil-
deren en behangen . . . eindelijk eens 
die uitgestelde bezoeken maken, enzo-
voorts. Maar na die drie maanden komt 
het punt van: geef me in vredesnaam 
wat te doén . . ." 

— En dciár wil Den Haag iets aan doen? 
Mevr. Dales: „Dat leeft al een poosje ja. 
In de tijd toen ik staatssecretaris was, 

„werklozen 
mag je 

niet laten 
barsten." 

hebben we daar zeer uitvoerig over na-
gedacht. Ik heb bijvoorbeeld een circu-
laire geschreven, waarin ik de gemeen-
tebesturen vroeg toch vooral royaal te 
zijn in het verlenen van mogelijkheden 
om allerlei vrijwilligerswerk te doen. 
't Is allemaal niet toereikend, maar een 
aantal mensen kan hiermee geholpen 
zijn." 
— U bent een voorstandster van vrij-
willigerswerk? 
Mevr. Dales: „Ik vind vrijwilligers-
werk een goeie zaak en ik geloof dat we 
heel blij mogen zijn als werkloze men-
sen in vrijwilligersactiviteiten een 
stukje zinvol werk vinden. Daarom heb 
ik de gemeentebesturen indertijd ge-
vraagd om werklozen geen belemme-
ringen in de weg te leggen als ze hun 
leven een beetje zin willen geven. Kijk, 
in tijden wanneer er genoeg werk is, 
wordt daar anders over gedacht. Als er 
werk zat is, moet je de tijd benutten om 
werk te zoeken en niet op kosten van de 
gemeenschap leuke dingen gaan doen —
maar eh . . . die tijden zijn op dit mo-
ment voorbij." 

Het verheugt haar dat de vooroordelen 
tegen werklozen aan het afnemen zijn, 
omdat „het besef begint door te drin-
gen dat het een ieder kan  treffen." Ze 
tilt zwaar aan een goede bejegening 
van de mensen die buiten het arbeids-
proces zijn komen te staan „ook al met 
het oog op bij- en herscholing mag je de 
werklozen niet laten barsten." 

Mevr. Dales: „'t Is bekend dat mensen 
die bijvoorbeeld door ziekte lange tijd 
uitgeschakeld waren er moeilijk toe 
kunnen komen om weer te beginnen. 

Ze zijn hun aansluiting kwijt geraakt. 
Dat geldt ook voor mensen die een tijd 
werkloos zijn: hun vaardigheid daalt, 
terwijl de ontwikkeling verdergaat. 
Via her-, bij- en omscholing kun je de 
mensen op dit punt helpen hun zelfres-
pect te behouden en voorkomen dat ze 
de aansluiting kwijt raken." 
Het gesprek is dan bijna vanzelfspre-
kend terecht gekomen bij de discus- 
sienota Het Derde Arbeidscircuit, on-
derdeel van de Werkgelegenheidsnota 
die in september van dit jaar door de 
regering werd uitgebracht. 
Mevr. Dales: In deze discussie-nota 
wordt ervoor gepleit om in de kwartai- 
re sektor, d.w.z. overheid en door de 
overheid geheel of gedeeltelijk gesub-
sidieerde instellingen, bóven de forma-
tiesterkte, een aantal arbeidsplaatsen 
te creëren. 't Is de bedoeling dat werk-
lozen tussen de 18 en 55 jaar die een 
jaar of langer werkloos zijn deze ar-
beidsplaatsen met behoud van uitke-
ring gaan bezetten. Het gaat dus om 
reguliere arbeid en dat betekent vaste 
werktijden. Geen vrijwilligerswerk 
dus, waarvoor je een paar uurtjes uit-
trekt. Het is altijd zo geweest dat 
niemand in reguliere dienst mocht zon-
der dat daar een passende beloning en 
een arbeidsovereenkomst e.d. tegeno-
ver stond. 
Natuurlijk zitten er wel een paar geva-
ren aan. In de eerste plaats krijg je twee 
soorten werkenden: de één werkt voor 
zijn uitkering, de ander voor een sala-
ris. Dat zou een drukkende werking 
kunnen gaan uitoefenen op de lonen 
van degenen die wel onder een normaal 
arbeidskontrakt werken. In de tweede 
plaats is het gevaar Met helemaal 
denkbeeldig dat hierdoor banen, die er 
wel zouden moeten zijn, dan niet tot 
stand komen. Dat zou dan remmend 
werken op de economie in plaats van 
stimulerend." 
— Hoe werkt dat: stimulerend? 
Mevr. Dales: „Wel, allerlei activiteiten 
die je dan dus laat verrichten, kunnen 
de vraag ernaar enorm versterken." 

— Het gaat uitsluitend om het creëren 
van plaatsen in de kwartaire sector, be-
grijp ik . . . 
Mevr. Dales: „Ik denk dat de werklo-
zen zelf er niets voor zouden voelen om 
met behoud van uitkering in het be-
drijfsleven te gaan werken. En dat is 
dan ook niet aan de orde." 
— Denkt u dat dit plan het haalt in de 
Tweede Kamer? 
Mevr. Dales: „Ik denk het wel; omdat je 
weet dat dit alleen in de kwartaire sek-
tor zal gebeuren: waar géén winst 
wordt gemaakt én het is bepaald de 
bedoeling dat er een zeker toezicht zal 
zijn op wat voor plaatsen er worden 
gecreëerd. Het is niet mogelijk dat een 
instelling via zo'n plaats probeert een 
formatieplaats „uit te sparen." Máár 
het is wel uitdrukkelijk een surrogaat! 
Ik zie het echter zo dat je met deze 
maatregel de negatieve effecten van 
werkloosheid althans een beetje kan 
helpen verlichten. En hoewel ik wel de-
gelijk bezwaren zie, wil ik er toch niet 
afwijzend tegenover gaan staan." 
ANK VAN ZACHTEN 
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NVE JINWOONCEkTRUM 
Op vrijdag 14 oktober werd in Alphen aan de Rijn het wooncentrum 
voor ouderen „Anton Constandse", door dr. Anton Constandse 
geopend. 
Het HSH 3 wooncentrum bestaat uit: 86 geriefelijke 2-kamer-
woningen, aangepast voor bewoning door ouderen. Alle woningen 
zijn inmiddels in gebruik genomen. 
De woningen werden toegewezen aan ouderen uit Alphen a.d. Rijn 
en regio en aan hen die aan Alphen a.d. Rijn en omgeving sociaal 
gebonden zijn. Voor nieuwe kandidaat-bewoners is een wachtlijst. 

9 2  
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„In onze tehuizen en natuurlijk geldt dat elders óók, krijgen 
gehandicapte mensen, die bijvoorbeeld in een rolstoel zitten of 
met een driepoot lopen veel extra aandacht. Ze worden gewassen, 
gevoerd, aan- en uitgekleed of krijgen daar hulp bij en iedereen 
vindt het gewoon dat ze voor de rest van de dag een beetje suffig 
voor zich zitten uit te kijken. 
Van de zomer zijn we met die groep mensen op vakantie gegaan. 
We hebben éen bungalow gehuurd — en toen gebeurde er iets heel 
bijzonders! De schorten gingen aan, de driepoot werd zelfs opzij 
gegooid, ineens was iedereen actief. Ze bespraken zelf wat ze 
wilden eten en wat ze wilden doen . . . 

Iets anders 
Omdat zowel de heer Kroon als me-
vrouw Fieggen de ervaring hebben op-
gedaan, dat de hospitalisatie de mens 
„als mens aantast" groeide uit de vele 
gesprekken die zij samen hierover 
voerden het idee dat er „iets anders" 
moest komen. En niet alleen om de 
mensen zelf, maar ook uit economische 
overwegingen, want het aantal oude-
ren boven de 65 jaar zal in ons land in 
de komende tien jaar van 11 tot 14% 
toenemen. Dat gaat voor Rotterdam 
betekenen dat in de 90-tiger jaren één 
van de vijf inwoners ouder dan 65 jaar 
is. 

Behalve aan veranderingen in de Hu-
manitas verzorgingstehuizen, dachten 
ze aan iets heel nieuws „omdat er tus-
sen zelfstandig wonen al dan niet met 
hulp en het verzorgingstehuis niets is." 
Er werd ook met andere leden van de 
Stichting Humanitas Rotterdam over 
gesproken en als eerste vrucht van dit 
gezamenlijk denken kon enkele weken 
geleden een service-projekt in Maas-
sluis in gebruik worden genomen. De 
bewoners hebben hun handtekening 
moeten zetten onder de bereidverkla-
ring „in bepaalde mate zorgzaam voor 
elkaar te zullen zijn." Dat wil zeggen: 
een boodschap doen voor elkaar, hel-
pen bij het invullen van een belasting-
biljet, elkaar eens uitnodigen voor een 
kopje koffie, enzovoorts.* 

Aad Kroon: „Ik geef toe, dat lang niet 
iedereen hier op af komt stormen en 
natuurlijk zijn wij niet van mening dat 
alle verzorgingstehuizen moeten ver-
dwijnen. Die zullen altijd nodig zijn 
evenals professionele hulp. Wij zijn nu 
eenmaal niet gewend om elkaar bij in-
tieme dingen te helpen: en bij „zorg-
zaam zijn" voor elkaar denken we be-
slist niet „aan de buurvrouw wassen 
als ze ziek is." Hoe het projekt in Maas-
sluis in de praktijk zal verlopen weten 
we niet. We denken beslist nièt dat we 
hiermee een soort paradijs hebben ge-
sticht: er zullen zeker af en toe ook bu-
renruzies zijn, er zullen mensen zijn die 
over bepaalde zaken niet tevreden zijn. 

Maar wij gelóven wel dat dit soort 
woonvorm aansluit bij veranderende 
opvattingen in de maatschappij . . 

En weet u wat het merkwaardige was? 
Thuis waren ze weer hetzelfde, lieten 
alles voor zich doen en gingen weer suf-
fig voor zich zitten uitkijken. Dit ver-
schijnsel hangt samen met hospitalisa-
tie: de mensen worden in een tehuis 
volkomen ingekapseld." 
Aan het woord mevrouw dr. Wil 
Fieggen („huisdirecteur") die samen 
met Aad Kroon (financieel en econo-
misch directeur) de centrale directie 
vormt van het verpleegtehuis Humani-
tas Kliniek, gelegen aan de Achilles-
straat in de periferie van Rotterdam. 
Aad Kroon: „In de opleiding wordt te-
veel de nadruk gelegd op het verzórgen. 
Vroeger werd daar ook onder verstaan 
dat je iemands veters moest vastma-
ken. . . Helaas is het ook nu nog te 
weinig doorgedrongen dat de accenten 
anders moeten worden gelegd. Een be-
jaardenverzorgster kan zeggen: wilt u 
dat ik begin met stoffen, maar ze kan 
ook zeggen: wat wilt stoffen 6f de 

kopjes wassen. Het gaat erom dat je de 
mensen activeert om méé te doen. 
En ook in het verzorgingstehuis kun je 
de mensen allerlei dingen zelf laten 
doen. Het idee dat je in een verzor-
gingstehuis verzórgd wordt, moet ver-
anderen." 

In de Rotterdamse Humanitas verzor-
gingstehuizen is men daarom met een 
proef begonnen om de mensen allerlei 
kleine zaken zelf te laten doen. Zo 
wordt om 6 uur niet meer bij iedere 
kamer „een pakje brood" afgeleverd, 
maar de bewoners wandelen naar „het 
winkeltje" om daar zelf een keuze te 
maken. 
Aad Kroon: „Als iemand ziek is neemt 
de buurvrouw of buurman het brood 
mee. De essentie van deze proef is dat 
de bewoners blijven nadenken en ook 
dat ze aan buurvrouw of buurman den-
ken. Dat is toch het minste wat je nodig 
hebt om als mens te blijven existeren?" 
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Bouwplan 
Uit 't (voortvarende) Rotterdam valt 
echter méér te melden: uit gezamenlijk 
denkwerk, enquêtes en onderzoek ont-
stond een plan voor een „woonvorm 
voor ouderen". Het bouwplan hiervoor 
ligt op tafel. 

Aad Kroon: „Het gaat niet om een soort 
commune, maar wel om een communi-
teit, waar iedereen zijn eigen woon-
ruimte met de gebruikelijke voor-
zieningen, heeft, maar daarnaast kan 
beschikken over een gezamenlijke tuin, 
hobby-ruimte, dakterrassen, mu-
ziekkamer, keuken enzovoorts. Die ge-
meenschappelijke keuken kan ge-
bruikt worden als men eens samen wil 
koken. 
Maar nogmaals, we willen het verzor-
gingstehuis niet afschaffen. Wel zien  

we dit soort nieuwe woonvormen voor 
veel toekomstige ouderen als dè oplos-
sing." 
Mevrouw Fieggen: „Onze ervaring is 
dat veel mensen niet gelukkig zijn m 
een verzorgingstehuis. Mensen die ná-
denken ontdekken dat ze alleen maar 
vegeteren en vragen zich af, waarom ze 
allerlei dingen niet zelf zouden kunnen 
doen. Daarom is de roep van sommi-
gen, dat de familie maar weer voor ou-
de mensen moet zorgen een loze kreet 
die nergens op slaat. Dat is verleden 
tijd. Iedereen wil zoveel mogelijk zelf-
standig zijn: óók oudere  mensen." 
Rotterdam popelt om met de bouw te 
beginnen: ook al om dat je dit soort 
ideeën in de praktijk moet „uitpro-
beren". 
Aad Kroon: „Het is heel fijn om plan-
nen te maken, maar nu moeten we 
knokken om de middelen. Voor deze  

Aad Kroon (1) en Wil Fieggen (r) — veel 
gesprekken: nieuwe ideeën.. . 

tussenvorm van wonen bestaan (nog) 
geen bouwsubsidies. We hebben in 
Kralingen wel de grond, we hebben het 
plan, nu de middelen nog. Maar als het 
aan ons ligt starten we in 1984!" 

A. v. Z. 

* In een van de volgende nummers van' 
Van Mens tot Mens zullen wij u nader 
laten kennismaken met „Maassluis". 
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Andere mening (3) 
In het oktobernummer van Van Mens 
tot Mens roept u op tot deelneming aan 
de vredesdemonstratie in Den Haag 
onder de leus: „Geen nieuwe kernwa- 
pens in Europa". Als men bedenkt dat 
Rusland in 1977 is begonnen met het 
opstellen van nieuwe moderne kernra-
ketten (SS20) en daarmee (zonder 
voorafgaande waarschuwing of voor-
waarden) tot nu toe is doorgegaan; als 
men daarnaast ziet dat het westen in 
1979 unaniem heeft uitgesproken dat 
dit om tegenmaatregelen vroeg en dat 
men daarom zou beginnen met voorbe-
reidingen daartoe, die in 1983 tot 
plaatsing zouden leiden tenzij vddr die 
tijd bij onderhandelingen een bereid- 
heid tot wapenbeperking bij Rusland 
zou zijn gebleken, dan is deze leuze een 
duidelijke oproep tot eenzijdige wa-
penbeperking. 
Om te berusten in de blijvende over-
macht van Rusland èn wat betreft con-
ventionele strijdkrachten èn wat be- 
treft middellange kernwapens acht ik 
uitermate gevaarlijk; het werkt desta-
biliserend en vergroot de kans op oor- 
log. Juist wegens de verschrikkelijke 
gevolgen die een kernoorlog heeft is het 
voorkomen ervan zo belangrijk. Dit voorkomen is het beste gewaarborgd, 
als Rusland weet dat het blijft staan 
tegenover een eensgezind westen, be-
reid om onze vrijheid te verdedigen. De 
z.g. vredesbeweging doet daaraan af-
breuk en is daardoor een gevaar voor de 
vrede. 
Humanitas kan al haar taken blijven 
uitvoeren zonder te praten over de 
kernwapens, in de discussie over dit 
politieke vraagstuk kan het niets 
eigens inbrengen. Ik kan u in elk geval 
op deze weg niet volgen. Vriendelijke 
groeten en hoogachting 

Prof. dr. ir. J. P. Mazure 
Den Haag. 

Humanitas-vignet 
In het ledenorgaan „Van mens tot 
mens" van oktober j.l. werd het even-
wel opgesierd met een aantal raketten. 

Nu las ik dezer dagen in een dagblad 
dat de vakbonden een dringend beroep 
op de regering doen om exportvergun-
ningen te verlenen voor de bouw van 
nieuwe onderzeeërs en mijnenvegers  

voor Taiwan. Enige jaren geleden 
dachten de vakbonden, meen ik, nog 
heel anders over dergelijke leveringen. 

Is hier wellicht van toepassing het Ne-
derlandse gezegde: „Als het tij ver-
loopt, moet men de bakens verzetten"? 
Mogen wij nu verwachten - om Huma-
nitas toch modern en bij de tijd te hou-
den - dat het vignet in het volgend 
nummer van „Van mens tot mens" on-
geveer als volgt wordt weergegeven: 
Een enigszins opgehouden hand waar-
in een onderzeeër met het opschrift „Ja 
tegen Taiwan"? 
Hiermee spreek ik mij niet uit of ik voor 
of tegen de levering of plaatsing van het 
een of het ander ben. Ik geloof echter 
niet dat het goed is om het vignet van 
Humanitas voor dergelijke zaken te 
doen gebruiken. Bij Humanitas moeten 
mensen van verschillende politieke 
pluimage zich thuis kunnen voelen. 

N te Z 

Mevrouw De Busser uit Amstelveen 
stuurde ons deze foto van dochtertje 
Marijn en schrijft: „Marijn had veel 
bekijks tijdens de vredes-demonstratie  
in Den Haag. Ze had een „jack vol 
Humanitas-buttons". Goed hè." 

Achte.r Peda 
Ik sta van harte achter de woorden van 
Alexander Pola in Samenleving in Be-
weging, in Van Mens tot Mens oktober 
1983! 

Hoekstra-Klein 
Delft. 

Betreurenswaardig 
Naar aanleiding van een telefonisch ge-
sprek met het afdelingssecretariaat 
van de afdeling Zeist, stuurde ik de af-
deling onderstaande brief, die ik ook 
graag in Van Mens tot Mens gepubli-
ceerd zou willen zien. Uit het telefoon-
gesprek werd mij duidelijk dat de afde-
ling Zeist - ondanks aansporingen in 
van Mens tot Mens van oktober - niet 
wenst deel te nemen aan de discussie 
over kernbewapening. En in de 
Nieuwsbrief nr. 10 doet de afdeling ér 
dan ook het zwijgen toe. 
Ik vind dat heel betreurenswaardig. Bij 
enige nader overwegen kunt u zich dat 
misschien indenken: mensen die door 
hun lidmaatschap van Humanitas blijk 
geven van zorg voor de problemen van 
mens en maatschappij zullen zich toch 
niet afzijdig willen houden in de dis-
cussie over dit kernprobleem op dit-
zelfde terrein! 
Daarom stel ik u hierbij voor een avond 
in uw programma in te lassen, bij voor-
keur in januari 1984, gewijd aan de ge-
noemde onderwerpen. Eventueel zou 
dit ook later kunnen, op een reeds ge-
plande avond, waarbij dan het voorlo-
pig vastgestelde onderwerp zou moe-
ten vervallen. Met dit voorstel haak ik 
in op uw mededeling dat u suggesties 
over andere onderwerpen verwelkomt. 
Zo nodig zal ik, in overleg met u, kun-
nen zorgen voor een inleider/ ster. 
Gaarne zie ik uw reactie tegemoet. 
Hoogachtend, 

H. J. van Aller, 
ZEIST 

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 dienstver-
lening en samenlevingsopbouw, geves-
tigd te Amsterdam, een som groot 
	gulden." 
Schenkingen, legaten en erfstellingen 
zijn onderworpen aan een verlaagd 
vast tarief van 11% ingevolge artikel 
241 lid 4 van de Successiewet 1956, ter-
wijl voor 1984 voor schenkingen een 
bedrag van f 6.199,— is vrijgesteld van 
schenkingsrecht en voor legaten en erf-
stellingen een bedrag van f 12.397,— is 
vrijgesteld van successierecht. (Deze 
bedragen worden jaarlijks gein-
dexeerd). Boven de vastgestelde bedra-
gen wordt de gehele verkrijging belast. 

Zij, die Humanitas financieel willen 
steunen, kunnen dit doen door overma-
king van een bijdrage op postgiroreke-
ning 58200 of bij de Hollandse Koop-
mansbank (rekeningnr. 63.50.11.581) 
ten name van Humanitas Centraal Bu-
reau te Amsterdam. 
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Soms brengt het een je op het ander. 
Zaken die in eerste instantie niets met 
elkaar te maken hebben, sluiten in-

eens
e op elkaar aan; lijken uit dezelfde 

e komen én tot een bijna vanzelf-
sprekende eenheid te horen. Ik zeg 
niet ddt ze iets met elkaar te maken 
hebben, maar het is alsof wegen die 
ogenschijnlijk uit elkaar liggen plots 
overgaan in één en dezelfde baan. Ge-
dachtenassociaties derhalve. Vorige 
maand zag ik de film Narayama van 
de Japanse cineast Shohei Imamura. 
Een film die, in Cannes bekroond 
werd met de Gouden Palm. Een om-
streden film begreep ik uit recensies, 
maar 66k een mooie film. 

Ik moet zeggen dat de ballade van Na- 
rayama in alle opzichten indruk 
maakte. Inderdaad een mooie en aan- 
doenlijke film, maar tegelijk een gru-
welijke film. Een film die je bezig-
houdt omdat hij je voor verbijsterende 
vraagtekens plaatst, geen antwoorden 
geeft en het geheel aan de toeschou-
wer overlaat er van te vinden wat die 
er van vinden wil. Kort iets over de 
inhoud. 
Narayama vertelt het verhaal van een 
Japans bergdorp dat — afgesloten van 
de buitenwereld — één code kent: áls 
gemeenschap overleven". Binnen de-
ze overlevingstraditie past het om op 
zeventigjarige leeftijd de dood letter-
lijk tegemoet te gaan. De tocht naar de 
berg Narayama die ieder plichtsge-
trouw gemeenschapslid behóért te 
gaan. Want wat valt er van een oudere 
anders te verwachten dan een mond 
die gevoed moet worden! 
Deze striemende harteloosheid naar 
ouderen is overigens niet exclusief 
hun lot. Want vanuit dezelfde overle-
vingstraditie worden overbodig ge-
achte zuigelingen op de rijstvelden 
gelegd en overgelaten aan de raven. 

Elke mond die voedsel vraagt wordt 
gewikt en gewogen, afgewogen dus. 
Deze benauwende gemeenschap 
hecht aan traditionele uitstotingsri-
tuelen omdat het schijnbaar niet an-
ders kan. Ieder heeft zich te schikken 
naar deze onvermijdelijkheid. Zo ook 
de vrouw in haar zeventigste levens-
jaar die nog vol vitaliteit in het huis-
houden van haar zoon haar steentje 
bijdraagt. 
De onvermijdelijkheid van de voor 
haar liggende tocht naar Narayama 
vervult haar tevens met trots. Het is de 
trots van te kunnen voldoen aan de 
voorwaarden die de gemeenschap 
stelt. Bijna had ik geschreven „die het 
leven stelt". Maar dat is een vergissing 
die wordt opgeroepen door de voort-
durende parallellen die de filmmaker 
trekt. Parallellen naar de natuur die 
wreed, meedogenloos en onherberg-
zaam is en waar goed noch kwaad be-
staat. Het gaat slechts om te vreten of 
gevreten worden en dat zonder mo-
raal en vanuit één oermotief: „lijfsbe-
houd". 
Of Shohei bewust op deze vergissing 
aanstuurt weet ik niet. Misschien 
denkt hij er wel echt zo over en zijn 
vergelijkingen met de natuur ont-
staan vanuit het idee, dat mensensa-
menlevingen aan eenzelfde  primitieve 
wetmatigheid onderhevig zijn. 
Maar een vergissing blijft het! 
Bijna alles wat zich tussen leven en 
dood afspeelt maken we zelf uit. Ook 
de rechtvaardigingen ervoor zijn onze 
eigen bedenksels. 

Tak en last 

Naar aanleiding van de film Naraya-
ma moest ik onwillekeurig denken 
aan de zorgen rond „tal en last" die 
momenteel in onze samenleving de ge-
moederen bezighouden.  

Binnen het Japanse bergdorp uit de 
film leidde soortgelijke zorgen tot een, 
als natuurnoodzakelijk ervaren, op-
gelegde decimering van de gelederen. 
En bij ons? 
Ook wij moeten onder druk van de 
economische omstandigheden afwe- 
gen. Als de spoeling dunner wordt, 
dan zullen daar konsekwenties uit ge- 
trokken moeten worden. Dan zullen 
we in heroverweging moeten nemen 
hoe we de last over het tal verdelen. 
Dat kan natuurlijk op verschillende 
manieren. Bijvoorbeeld op een wijze 
die rekening houdt met de toch al 
zwakke positie van sommigen en de 
sterkere schouders van anderen. 
Zo kan het, maar zo gebeurt het niet! 
In het afgelopen jaar hebben we ge-
zien dat juist de zwakke economische 
positie van zeer veel ouderen niet ont-
zien wordt. Protesten hiertegen zijn 
niet of slecht gehoord. Hun tocht naar 
het dal van de „armoede" is in gang 
gezet. Onvermijdelijk zeggen de 
landsbestuurders. Onvermijdelijk, 
want we zullen allemaal terug moe-
ten. Jong en oud, arm en rijk zullen op 
gelijke wijze hun aandeel moeten le-
veren. Maar met gelijk kun je vele 
kanten op. De boterham minder voor 
degeen die weinig heeft is volstrekt 
anders dan de boterham minder voor 
wie veel heeft. Ook dit is een kwestie 
van afwegingen. 
Het is niet per definitie gegeven dat 
ouderen terug moeten naar de armoe-
de om als samenleving te kunnen 
overleven. Alle redeneringen die de 
noodzakelijkheid en onvermijdelijk-
heid ervan naar voren brengen gelden 
als drogredenen. 

Michael Kerkhof 
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KORT 

RTIIF 
NET EEN GEZIN 
„En hoewel je redelijkerwijs niet kan 
spreken van een gezin met veertien le-
den, is dat toch de eerste indruk die je 
krijgt als je een bezoek brengt aan —
zoals de bewoners en begeleiders zelf 
zeggen — het wooncentrum 
Nieuwstraat." Dat schrijft de Amers-
foortse Courant over het (zo juist geo-
pende Humanitas gezinsvervangende 
tehuis (voor geestelijk gehandicapten) 
in Amersfoort. 

PORTRETTEN 
Mia Duijnstee „schetste" van 34 bewo-
ners van verpleeghuizen hun (geschre-
ven) portret. Dat wil zeggen portretten 
van ontheemde, ontevreden, doodon-
gelukkige, apathische mensen. De 
schrijfster heeft getracht „het verbor-
gen verdriet" van mensen in verpleeg-
huizen zichtbaar te maken. En dat is 
haar goed gelukt. Misschien kan er 
toch iets veranderen in een verpleeg-
huis? Dát hoopt de schrijfster te berei-
ken met haar „Als je goed luistert hoor 
je ze huilen." Uitgave van uitgeverij 
INTRO, Hoogstraat 24, 3862 AL Nij-
kerk. Prijs f 8,50. 

RANDGROEP- 
JONGEREN 
De jongeren die rond en op het Den-
plein in Groningen wonen, waren be-
nicht door vandalisme, inbraken 
vechtpartijen . . . Voor deze jongeren' 
werd een projekt opgezet met de be-
doeling ze in eigen wijk op te vangen en 
zo goed mogelijk te integreren in de 
rest van de samenleving. Over dit pro-
jekt is nu een onderzoeksverslag ver-
schenen bij de Rijksuniversiteit Gro-
ningen. De sociale wetenschappers Rij-
keboer en De Natris analyseerden on-
der leiding van prof. dr. Rink de voor-
komende konflikten en doen aanbeve-
lingen op de middellange termijn voor 
verbetering van de situatie. Rapport is 
verkrijgbaar bij het Voorlichtingscen-
trum, Rijksuniversiteit Groningen. 
050-11 40 51. 

ONDERWIJS 
In Amsterdam bestaat de Stichting On-
derwijs aan zieke kinderen (ruim) 80 
jaar. De leerlingen krijgen 2 of 3 maal 
per week gedurende 1 of 1'V2 uur thuis 
les van bevoegde leerkrachten, die het 
kontakt met de eigen school onderhou-
den. Dit alles gebeurt gratis. Wilt u er 
iets meer van weten? Bellen of schrij- 

ven met Mevr. J. M. Cieremans-van 
Muylwijk, Rooseveltlaan 169"' Am-
sterdam tel. 020-42 53 50 

SUSKE EN WISKE 
ACTIE 
Op 20 oktober j.l. startte de Suske en 
Wiske Actie van het Nederlandse Rode 
Kruis, die tot 15 februari '84 duurt. Het 
gaat om de verkoop van een speciaal 
geschreven „Suske en Wiske"-strip-
boekje „Beter voor Bert." De opbrengst 
van het door Willy Vandersteen ge-
schreven boekje is bestemd voor de 
aanschaf van een speciale bus met 
kampeerspullen, waarmee jongeren 
met en zonder handicap op vakantie 
kunnen. „Beter voor Bert" is verkrijg-
baar bij plaatselijke Rode Kruis afde-
lingen èf aan te vragen bij de afdeling 
Jeugd Rode Kruis, Postbus 30427, 2500 
GK Den Haag, tel. 070-46 95 95 toestel 
341. Het boekje kost f 3,95 als u het 
afhaalt, bestellen brengt natuurlijk 
portokosten met zich mee! 

ABAL 
Thtlis winkelen in de Derde Wereld kan 
nu met de prachtig uitgevoerde catalo-
gus van ABAL (afzetbevordering van 
artikelen uit landen in ontwikkeling). 
Bij het „unieke postorderbedrijf" 
ABAL is veel te koop: Peruaanse alpa-
ca truien en mutsen, sieraden uit Azië, 
heerlijk geurende „zeepjes", verpakt in 
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theedoeken uit In- 
dia), talloze „snuisterijtjes", lederwa-
ren, koffie, kruiden . . . teveel om op te 
noemen. En de catalogus is het hele 
jaar een voortdurende inspiratiebron 
voor (verjaars) kadootjes. Dus gauw 
aanvragen bij: Stichting ABAL, Rouw-
kooplaan 7 2250 AC Voorschoten tel.: 
01717-7948. 

TELEAC 
De Stichting Teleac heeft voor 1984 
twee cursusprojekten gepland, betrek-
king hebbend op de problematiek van 
de minderheden in Nederland." Tur-
ken, Marokkanen, Nederlanders," een 
cursus voor dienstverleners en vrijwil-
ligers(sters) start op 19 maart '84. 
„Turkse en Marokkaanse vrouwen" 
wordt in het najaar van '84 uitgezon-
den en is bedoeld om de positie van in 
ons land wonende Turkse en Marok-
kaanse vrouwen te verbeteren. 

EPILEPSIE 
De Stichting Ideële Reclame SIRE 
heeft een boekje samengesteld over de 
zwaar beladen ziekte epilepsie onder 
de titel „Epilepsie is niet zo gek als het 
er soms even uitziet". SIRE wil epilep-
sie uit de taboesfeer halen om 't de lij-
ders hieraan makkelijker te maken als 
een normaal mens te leven èn als zoda-
nig te worden geaccepteerd. Belang-
stelling voor de brochure? Dan in een 
gefrankeerde envelop f 1,60 aan post-
zegels, sturen aan Bureau Epilepsie 
Voorlichting Koningslaan 19, 3583 GD 
Utrecht. 

TRENDS 
Overlast door wegverkeer en vliegtui-

gen blijkt verminderd; hinder van bu-
ren is toegenomen; niettemin gaat dit 
gepaard met een grotere tevredenheid 
over de woonsituatie en een lagere ver-
huisgeneigdheid; het wonen in Am-
sterdam, Rotterdam en Den Haag 
wordt nog steeds minder aantrekkelijk 
gevonden dan het wonen in de rest van 
Nederland; bij de vrije tijdsbesteding 
is er op alle fronten een toename van 
het aantal personen dat een bepaalde 
activiteit verricht; Mensen met een ho-
ger inkomen maken meer gebruik van 
de tandarts dan mensen met een lager 
inkomen en ten slotte is de tevreden-
heid met het leven dat men leidt vooral 
tussen 1977 en '80 toegenomen. Dit en 
nog veel meer kunt u lezen in „Trends 
in de leefsituatie van de Nederlandse 
bevolking 1974, 1977 en 1980." Te be-
stellen bij Centraal Bureau voor de 
Statistiek, Afd. Algemene Zaken, ka-
mer 0053, Postbus 959, 2270 AZ Voor-
burg. Prijs f 14,50 exclusief porto-
kosten. 

O.S. VOOR 
GEHANDICAPTEN 
Van 14 tot 22 januari a.s. worden in 
Innsbruck de derde Olympische Win-
terspelen voor gehandicapten gehou-
den. Oostenrijk is het derde land dat 
zo'n Olympiade voor gehandicapten 
mag organiseren. Zweden had de pri-
meur in 1976 en in 1980 kreeg Noorwe-
gen de organisatie van deze Spelen, 
waarbij het niet om sensatie of records 
gaat maar vooral om de propaganda 
voor de mogelijkheden hèe mensen met 
een lichamelijke handicap toch spor-
tief bezig kunnen zijn. 
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L aidelingell 
g ij gewesten 

Help ... Help Drenthe! 
Uit Drenthe komt een kreet om hulp. De twee leden van het gewestelijk 
bestuur zitten met de vier handen in het haar. Ze zitten dringend om méér 
hulp verlegen en „zoeken leden die hun willen helpen." 
Dat vrijwilligersbaantje levert geen geld op, maar wel veel voldoening en 
heel soms misschien ook een beetje ergernis. Het betekent echter ook: 
afwisselend werk; een goede manier om de vrije tijd te besteden, kunnen 
samenwerken in teamverband en verantwoording durven dragen. Nou ja en 
creatief-zijn is mooi meegenomen' 
Als u denkt: dat zou best eens iets voor mij kunnen zijn, kunt u voor méér 
informatie bellen of schrijven naar: GEWEST DRENTHE HUMANITAS, 
Speenkruidstraat 279, 9404 HL Assen, tel. 05920-11121 of 05220-57 314. 

In Zwolle: samen op de kiek vMr de Humanitasvlag.  

LEUK INITIATIEF 
De gemeenschap Eindhoven en omstreken van het Humanistisch Verbond organi- 
seert in samenwerking met het HIVOS comité Eindhoven en omstreken een avond 
over ontwikkelingssamenwerking op woensdag 25 januari a.s. . 
Mevrouw Tine van der Meer van het HIVOS comité Leeuwarden zal dan het een en 
ander vertellen, aan de hand van een dia-serie, over haar werkbezoek aan door 
HIVOS gesteunde projecten in Zuid-India. 
De plaats: Jurriaan Pels Wooncentrum 

Geestakker 46 Eindhoven 
Aanvang 20.00 uur. 

U begrijpt het wel: door de staking bij 
de PTT moet deze pagina er anders uit-
zien dan u gewend bent. Gelukkig had-
den een paar nieuwtjes ons op tijd be-
reikt, zoals een bericht uit de afdeling 
Gouda, waar men plannen heeft voor 
een kerstmaaltijd met ouderen in een 
HSHB-huis. Meer kunnen wij u er niet 
over vertellen, maar dat kan wèl kon-
taktpersoon: Ria Goris tel. 
01820-311 62. 
En vanuit Zwolle bereikte ons het be-
richt dat de talen-cursussen nu tien 
jaar bestaan! Voor dit jaar hebben zich 
ruim 200 cursisten gemeld en dat is iets 
minder dan vorig jaar. Niettemin een 
aantal om trots op te zijn'! Sommige 
cursisten willen meer conversatie en 
minder (moeilijke) grammatica, waar-
voor men in Zwolle begrip heeft. Dit 
jaar is er nog subsidie op tafel gekomen 
voor de „taal-lessen", maar „Zwolle" 
is in het ongewisse of dat ook voor het 
volgend cursusjaar het geval zal zijn. 
Maar „10 jaar cursussen" was de moei-
te waard om „samen op de kiek te 
gaan" mèt de Humanitas vlag vóór het 
Humanitasgebouw. 

Werk- 
conferentie 
LAVA 
In 1983 is er door de verschillende pro-
jectgroepen van de LAVA (=Landelij-
ke Adviescommissie Vrijwilligersakti-
viteiten) hard gewerkt om materiaal te 
vergaren dat voor de vereniging bruik-
baar is. Op de conferentie die de LAVA 
op 16 en 17 maart van het volgend jaar 
houdt, zal dat materiaal de basis 
vormen. 

Het wordt een kaderconferentie d.w.z. 
dat van de deelnemers een actieve bij-
drage gevraagd wordt tijdens de confe-
rentie én daarna in de eigen afdeling, 
gewest enz. 

De LAVA meent, met het materiaal dat 
zij vergaard heeft, bouwstenen te kun-
nen aandragen waarmee mensen in de 
afdelingen en andere groepen in de ver-
eniging, hun eigen activiteit gestalte 
kunnen geven. In de komende maanden 
zult u hierover meer kunnen lezen. 

Rekenschap 
In het oktobernummer van Mens tot 
Mens werd het artikel van Hein Roet-
hof: „Moet de Centrumpartij verboden 
worden?" geciteerd. Het oorspronkelij-
ke artikel is verschenen in 'Reken-
schap' van december 1982 en nog ver-
krijgbaar door storting van f 10,— op 
giro 58.22.93 t.n.v. Stichting Socrates 
te Utrecht, onder vermelding „Reken-
schap, december '82". 
Inmiddels is het decembernummer van 
1983 verschenen. Het is een bijzonder  

nummer geworden ter gelegenheid van 
het 30-jarig bestaan van het blad. Er is 
een selectie gemaakt van de beste arti-
kelen uit die periode en deze is opgeno-
men in een 116 pagina's tellende gratis 
bijlage. Ook het decembernummer 
1983 is - inclusief de bijlage - voor 
f 10,— verkrijgbaar via bovenvermeld 
gironummer, maar dan wel onder ver-
melding van „Rekenschap, december 
1983". 
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Alle prijswinnaars hebben 
inmiddels schriftelijk 
bericht gekregen. 

etslag 
HumanitassaVara Giroloterij 

najaar1.983 
De overige 214 prijzen zijn gevallen 
als volgt: 
ALKMAAR: W.Bosman, J.v.Tongeren; ALPHEN 
a.d.RIJN: J.v.Kleef; AMERSFOORT: 
C.v.d.Ham; AMSTERDAM: M.Bakkenes, 
A.Blad, H.Boerhoop, H.v.Damm,J.Dekker, 
T.Engelen, R.Gobits, D.Golder, 
H.Gortemulder,C.Hildebrand, M.Hooftman, 
W.Kanters, A.Kerkhoven, W.Krop, 
K.Loderer, H.Mulder, J.v. Pel, M.Post, 
J.Stoel, A.Schutte, J.Troost, P.v.Veen, 
N.Veld, H.Verdaasdonk, C.v.Vliet, J. 
de Vries, C.Wagenaar, A. de Winter; 
ANNA PAULOWNA: M.Wit; APELDOORN: 
E.Berkhof, D.v.Wigoheren; ARNHEM: D. 
te Rietstap; ASSEN:  J.Huizinga, H.Mook; 
BAARN: J.Timmerman; BAFLO: L. de Haan; 
BERLIKUM: K.Elsma; BEUSICHEM: C.Verkerk; 
BEVERWIJK: H.Poeth; BOLSWARD: W.Kramer; 
BORGER: G.Ebbinge; BOSKOOP: H.Wickel; 
BOVENKARSPEL: J.Bouwman; BREDA: 
D.Renooy; BRIELLE:  H.v.Laviere; BROEK 
i.WATERLAND: A.Drost;BRUINISSE: 
L.Schout; BUITENKAAG: D. de Boer; 
CAPELLE a.d.IJSSEL: J.Favie; COEVORDEN: 
J.Ramaker; de COCKSDORP: T.Buis; 
.CULEMBORG: J. den Dunnen; DALEN: M.Smit; 
DELFT: J. du Clou, A.v.d.Groep, 
P.Senechal,.D.Thripleton, H. de Vos; 
DEDEMSVAART: J.v.Dijk; DIENEN: 
P.Mayenburg, G.Sauve; DINXPERLO: 
A.Roozemond; DOETINCHEM: D.Fabeiro; 
DORDRECHT: H.Hendriks; DRACHTEN: 
S.Dijkstra; EDE: Y. de Jong; EINDHOVEN: 
H.Jacobs, P.Schumacher; ELSLOO: M. del  

Tin; EMMEN: H.Hanson, K.v.d.Heide, 
A.Schonewille; ENKHUIZEN: Th. de Graaf; 
ENSCHEDE: W.Enderink, H.Heutink, 
B.Leerkotte, G. de Vries; ETTEN-LEUR: 
H.Tobbe; FINSTERWOLDE: R.Remeijer; 
FRIESCHEPALEN: F.Heidinga; GELDROP: 
P.v.Dissel; GIEKERK: J.Felkers; GOOR: 
C.de Weerdt; DEN HAAG: C.Compaan, 
W.Deurloo, M.Dol, M.d.Dulk, F.Eversteyn, 
W.Kadee, E.v.Koert, J.Molenaar, 
J.Mollink,P.Rombout,W.v.Schon,F.Vorst; 
GRONINGEN: J.Blaauw, T.Elsinga, 
S.Koopstra, B.Span; HAARLEM: 
J.Dekker,A.v.d.Hoorn,H.Kol, J.Kors, 
J.v.d.Raadt, M.Warnars, J.Wickel, 
C.Zwemmer; HALFWEG: J.v.d.Bor; HASSELT: 
G.Grolleman; HAZERSWOUDE: C.Vriesekoop; 
HEERLEN: G.Eland; DEN HELDER: J.Teeken; 
HENGELO: L.Meulenbrugge, G.Veneman; 's-
HERTOGENBOSCH: F.Alink; HILVERSUM: 
K.Haazen, A.Minks; HOOGEZAND: H.Koopman; 
HOOGVLIET: M.Crul; HOORN: P.Baardse,D. 
de Vos; HUISSEN: G.Pijpers; 
KRIMPEN/IJSSEL: P.Pols; LAAG SOEREN: 
J.v.d.Steen; LEEUWARDEN: H.Pen, 
A.Stoelwinder, C.Westhof; LEIDEN: 
J.Hardeman, J.v.Hove; LELYSTAD: 
J.Bijlsma, B.Diepeveen; LEMMER: 
H.Haveman; LEXMOND: J.v.Ieperen; 
MAARSSEN: M.v.Lent, A.Reidmaier; 
MAASSLUIS: A.Schouten; MILL: C.Hoebert; 
NAALDWIJK: W.Emmens; NEER: J.Janssen. 
Nw.DORDRECHT: H.Meinema; NIEUWESCHANS: 
J.Uneken; OLST: G.Veerman; OOSTBURG: 
R.Ongenae; 000STERWOLDE: H.v.d.Bij; OSS: 
W. de Vries; OUDESCHILD: D.Klaverboer; 
PAPENDRECHT: G.Markenstein; RIDDERKERK: 
A.Weeda; ROERMOND: J.Koornstra; 
ROTTERDAM: J.Bronkhorat, P.Huijbregts, 
A.Kriek, E.Kuit, P.Mali, C.Meydam, 
C.Riekwel, C.Rombout, J.Smit, J.Verburg, 
G. de Zeeuw; ROZENBURG: P.Nesse; 
RIJSWIJK: G.v.Reenen; SASSENHEIM: 
J.v.Hooff; SCHIEDAM: G.Baanvinger, 
M.Lagrouw; SCHIEMONNIKOOG: A.Balk; 
SCHOONHOVEN: B.v.Zoelen; SLIEDRECHT: 
J. de Jager; SNEEK: H.Bakker, 
B.Vermaning; SOEST: T.Klinkenberg; 
SPIJKENISSE: W.Feenstra; STEENWIJK: W. 
ter Horst, C.Sanderse; STIENS: G.Nieman; 
SWALMEN: J.Emans;  TERNEUZEN: J.Dooma; 
TILBURG: J.Jansen; UTRECHT: A.Barbé; 
S.Citteur, J.Custers, B.v.d.Hoef, 
J.v.d.Horst; VALTHERMOND: K.Smid; 
VEENDAM: J.Lameris; VELP: R.Elbertsen; 
VLISSINGEN: H.Kokelaar, L.Nieuwenhuijse; 
VLIJMEN: B.Postelmana; VOORBURG: 
J.Jongepier; VROOMSHOOP: J.Botter; 
VROUWENPAROCHIE: B.Porte; VUGHT: 
H.Bijnen; WAGENINGEN: A.v.Aggelen; 
WARMOND: P.Slingerland; WINSCHOTEN: 
F.Reininga, F.Walters; de WILP: 
J.Dalmolen; WINTERSWIJK: H.Willemsen; 
ZAANDAM: C.Scheffer;  ZEGGE: L.Veraart; 
ZEIST: C.Pieterse, K.Zoppi; ZEVENAAR: 
J.Keijser; ZIERIKZEE: J.Pronk; ZOETER-
MEER: A.v.d.Sluys; N.Vink; ZUIDBROEK: 
G.Vos; ZUILINCHEM: J.v.Tilborg; 
ZWIJNDRECHT: C.Lucas. 

-------- 
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