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ons tot mens 
pjaave 7211(1 1•211'2.2g 
Een maand voor zijn dood op 12 
april j.l. hadden wij nog een ge-
sprek met dr. Jaap van Praag, 
oud-voorzitter van het Huma-
nistisch Verbond en bijzonder 
hoogleraar in de grondslagen 
van het humanisme. 
Met hem spraken wij in het ka-
der van onze serie „Mens en Sa-
menleving-" over werkloosheid, 
geweld, over onze toekomst als 
mens. Hij geloofde in verande-
ringen-zij het dat om processen 
op lange termijn gaat, maar „op 
peuter- en kleuterscholen moet 
je al leren dat je niet alleen 
„goed" hoeft te zijn in economi-
sche zin." 

	i(pag g, 9) 

rnofiose memo 
In 1974 werd binnen ]I-h  
het idee geboren om kinderen 
uit Rijnmond een weekje naar 
buiten te sturen om daar een 
frisse neus te hallen. Dat gebeurt 
nog steeds en vandaar de drukte 
in Mandala te Apeldoorn, waar 
op 11 april j.l. Rijmnondkinde-
ren en gastgezinnen efikap,. ont-
moetten. 

	-;(li.  ag 3) 

lEta verLdienD, 
Humanitasvrouwen van het 
Centraal Bureau deden mee aan 
de landelijke vrouwenstaking 
(op 39 maart); een medewerkster 
legt uit waarom de omgangsre-
gel (voor gescheiden ouders) om 
moeilijkheden vraagt en na-
tuurlijk onze vaste pagina's: 
JOT, Kort van Stof, Nieuws uit 
Afdelingen en gewesten op pag. 
2 geven lezers Min mening. 
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Zigeuners 

Bij monde van het hoofdbestuur heeft 
HumanitAx onlangs stelling genomen 
in de pre rmatiek  rond de Zigeuners. 
Op basis ..an het recht op zelfbestem-
ming en zelf-ontplooiing van ieder 
mens en van ieder volk wordt gepleit 
voor een internationale oplossing 
waarbij  aan  leden van het Zigeuner-
volk een eigen status wordt gegeven, 
ongeacht hun officiële nationaliteit. 
Hoewel de Zigeuners zelf midden in de 
belangstelling staan van pers, radio en 
televisie hebben de media weinig aan-
dacht besteed aan onze verklaring. 
Misschien komt dat omdat we een op-
lossing voorstaan die ongetwijfeld een 
zaak  wordt van „de lange termijn": er 
zal  nog heel wat water door de Rijn 
gaan voor er een aantal landen is dat  

besluit tot gemeenschappelijke stand-
punten in deze geest. Misschien  komen 
die er trouwens nooit. Zigeuners heb-
ben namelijk een levenswijze, een  kul-
tuur  en een moraal die zozeer afwijkt 
van onze westeuropese opvattingen dat 
zij een gevaarlijke „test-case" zijn voor 
alles  wat wij zo graag openlijk en met 
nadruk belijden over „verdraagzaam-
heid" en over de „rechten van de mens". 
Het is nu eenmaal gemakkelijker en 
veiliger te protesteren tegen aantasting 
van de rechten van de mensen dan deze 
rechten „handen en voeten" te geven in 
gekompliceerde situaties! 
Ook onze eigen HUMANITAS-leden 
zijn waarschijnlijk weinig onder de 
indruk gekomen van de verklaring, die 
stond afgedrukt in het februari-num-
mer van „Van Mens tot Mens". We zijn 
niet overstelpt met positieve of negatie-
ve reakties op een standpunt dat zon-
der overleg met onze leden de wereld is 
ingestuurd. 
„Wat moet ik er mee?" zal menigeen 
zich hebben afgevraagd en: terecht! 
Aktieve leden van onze vereniging 
DOEN liever iets aan een probleem dan 
erover te diskussiëren. 
In verband daarmee een voorstel: leden 
die zich interesseren voor de Zigeuner-
problematiek en daaraan, hoe dan ook, 
iets konkreets willen DOEN worden 
uitgenodigd zich, liefst met enkele sug-
gesties bij ondergetekende te melden. 
Samen zullen we dan bekijken of we 
onze visie op het probleem „handen en 
voeten" kunnen geven in de vorm van 
praktische hulpverlening. 

Egbert Sevink 
Finnenburg 102 

2591 XT Den Haag 
tel. 070-83 83 97 

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 

Gehandicapten 

In nummer 4 van het blad „Van Mens 
tot Mens" van april 1981 las ik een korte 
mededeling over het „Jaar voor Ge-
handicapten". 
Ik wijs u erop dat dit jaar is  uitgeroe-
pen  tot Internationaal Jaar van  Ge-
handicapten 1981. 
Overigens wil ik u erop  attenderen dat 
het de bedoeling is dat er in het land 
plaatselijke aktiviteiten plaatsvinden, 
die de integratie van gehandicapten in 
onze samenleving zullen bevorderen. 
Het lijkt mij juist voor afdelingen van 
Humanitas van belang te weten dat er 
van burgers, al of niet gehandicapt, 
„iets" wordt verwacht. Gelukkig zijn er 
in de provincies reeds een aantal ini-
tiatieven op gang gekomen, bijv. voor-
lichtingsbijeenkomsten, ontoeganke-
lijkheidsonderzoeken voor gehandi-
capten, infomarkten, welzijnsbeurzen, 
sportevenementen, aktiviteiten in het 
onderwijs enz. In iedere provincie is 
een provincia( a)1(e) commissie/steun-
punt die de plaatselijke aktiviteiten 
coordineert en entameert. Ook kunnen 
plaatselijke initiatiefgroepen via deze 
provinciale commissies een financiële 
bijdrage verkrijgen voor de te ontwik-
kelen aktiviteiten. 
In Groningen, Leeuwarden, Assen, 
Hengelo, Zwolle, Arnhem, Utrecht, 
Haarlem. Den Haag, Goes, Middel-
burg, Tilburg, Roermond en Rotterdam 
zijn provinciale steun puntenlcommis-
sies voor het Internationaal jaar van 
Gehandicapten gevestigd. 
Met vriendelijke groeten en hoogach-
ting 

J. L. Klip 
directeur-coiirdinator Prov. Revalida-

tie Stichting Gelderland 
Sweerts de Landasstraat 52 

Arnhem 

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 
ƒ 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. 

2  JUNI 1981 • VAN MENS TOT MENS 



r 

Op zaterdag 11 april hadden de bewoners van het bejaardente-
huis Mandala in Apeldoorn hun recreatiezaal voor een paar uur 
afgestaan aan de Humanitasafdeling Apeldoorn en omgeving. 
Die morgen heerste er in de zaal een gezellige drukte van veel 
jonge gastgezinnen aan de koffie. Lachen en praten tot iemand 
riep: „Daar komt de bus." Naar het raam hollen; „ja hoor dat is 
'em" en allemaal gespannen naar de deur kijken. 

Een kwartier later stonden op het po-
dium van de recreatiezaal zo'n vijftig 
kinderen uit Rijnmond, die in het ka-
der van de „actie frisse lucht voor kin-
deren," een Humanitas activiteit van 
de afdeling Apeldoorn en omgeving, 
een weekje op de Veluwe kwamen lo-
geren. 
Mw. Janni Klercq, voorzitter van de 
afdeling, klom op het podium („een 

• Op weg naar gastgezin. 

beetje vervelend om de kinderen zo 
tentoon te stellen, maar het werkt zo 
het beste") en begon de namen af te 
roepen. Danny. . . John... Petra... 
Lydia. . . Mark èn de namen van het 
gastgezin „dat erbij hoorde". 
Een paar kinderen keken onderzoe-
kend de zaal in, een bos verlepte bloe-
men, die de reis nauwelijks hadden 
overleefd, in de hand. Maar ook die 

• Met z'n allen op het podium. 

_leus halen 
Veluwe! 
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verlepte bloemen werden duidelijk 
door het gastgezin gewaardeerd. Soms 
was het een eerste kennismaking - 
soms ook een gelukkig weerzien. Zoals 
tussen „pleegmoeder" mevrouw Strij- 
ker uit Eerbeek, die voor de zevende 
keer Petra begroette. Voor de zevende 
keer „omdat het altijd zo goed heeft 
geklikt en omdat het zo'n lief kind is." 
Toen alle kinderen hun pl•-egouders 
gevonden hadden, vielen E Laurens, 
Martha van 't Zelfde en „meneer 
Hoek", drie Humanitasvrijwilligers, 
die de zaak in Schiedam organiseren, 
vermoeid op een stoel en wilden „nbu 
koffie." 
„We doen dit werk met zijn drietjes, 
vertelde Els Laurens, 	beginnen al 
in januari. Met de hulp van sociale 
werksters en via onderwijzers worden 
de namen en adressen verzameld van 
kinderen tussen de 6 en 13 jaar, die uit 
ontregelde gezinnen komen en nooit 
met vakantie gaan." 

Tweemaal per jaar 
Het idee om kinderen uit Rijnmond in 
de paas- en herfstvakantie een weekje 
naar buiten te sturen werd in 1974 ge-
boren - zij het dat het aanvankelijk 
werd opgezet voor astmatische kinde-
ren. Maar ook in Apeldoorn wordt 
maanden van tevoren met de organisa-
tie begonnen, want als 50 stadskinde-
ren een frissen neus komen halen op de 
Veluwe, moeten er óók 50 gezinnen 
voor gevonden worden. En dat is de 
taak van de afdeling Apeldoorn, in sa-
menwerking met afd. Noord-Oost Ve-
luwe. Janni Klercq: 
„Een stukje in de kranten doet won-
deren! We krijgen uit alle lagen van 
de bevolking aanbiedingen; van men-
sen zonder kinderen, van grote gezin-
nen. In gezinnen van vijf kinderen 
kan er altijd nog wel eentje bij. Een 
enkele keer gaat hetwel eens mis: het 
kind krijgt heimwee, of het voelt zich 
niet happy op een bepaald adres en 
dat kan zowel aan het gezin als aan 
het kind liggen. 
Om zoveel mogelijk mislukkingen te 
voorkomen, bezoeken wij de gezinnen 
meestal eerst; clan hebben wij een in-
druk van het gezin en wat veel belang-
rijker is: we kunnen zelf ook een en 
ander vertellen over watje verwachten 
kunt. Het komt echter sporadisch voor, 
dat bf het kind bf het gezin ons opbelt, 
omdat het mis dreigt te gaan." 

'n Wonder.. . 
En dat mag toch een wonder heten, 
want als de vrijwilligers uit Schiedam 
en Apeldoorn eindelijk tijd voor koffie 
hebben, komen de verhalen los. 
't Verhaal over Brammetje „waarmee 

vervolg op pag: 4 
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...Zoveel zinnen.., 
In Eindhoven heeft het Nijmeegse Instituut voor Toegepaste Sociologie 
een onderzoek ingesteld naar „het gebruik en de beleving van straat en 
buurt in oudere stadswijken." Niet te verwonderen is dat tweederde deel 
van de bewoners van mening is dat de kinderen in de buurt niet veilig 
buiten kunnen spelen. Overigens oordelen ouderen negatiever over de 
veiligheid en de beschikbare speelruimte dan kinderen zelf. 
Dat tekort aan ruimte wordt mede veroorzaakt door de vele geparkeerde 
auto's en ruim een derde van de ondervraagden vindt de straat „een blik-
ken straat". 
Maar over het algemeen blijkt men maar weinig betrokken te zijn bij 
hetgeen buitenshuis gebeurt. En de wensen lopen nogal ver uiteen. Zo wil 
de één een woonerf, met bloembakken en verkeersdrempels, of een straat 
zonder verkeer (22% van de ondervraagden), anderen een straat met alleen 
verkeer voor aanwonenden (32%) en weer anderen hebben een voorkeur 
voor een straat met gewoon, dus 66k doorgaand verkeer (33%) en 11% heeft 
zowaar voorkeur voor een straat met druk verkeer. 

Sportieve 
vakantie rA 
voor jongeren `1/ 1\/1\3<<<, 
De Stichting Zon en Vrijheid, die niet op winst uit is, biedt jongeren dit jaar 
veel mogelijkheden voor een sportieve vakantie in eigen land. 
Al jarenlang verzorgt het Vakantie service-bureau van de Stichting: KIN-
DERDORPEN voor 9- tot en met 12-jarigen in Vierhouten en Schayk, 
waarbij telkens andere thema's centraal staan, zoals: ambachten, vliegeren, 
circus, zelf koken en toneel. 
Voor 13- tot en met 15-jarigen: avonturenkampen in de Biesbosch en 
Jeugdcamping voor 13.tot en met 16-jarigen in Vierhouten. Zeilcursussen 
in Het Molenhuis te Woudsend en windsurfkampen zijn er voor groepen 
vanaf 9 jaar tot 18 jaar en ouder. Ten slotte noemen we een zeilweek voor 
gezinnen, (crèche aanwezig) en met een speciaal programma voor kinderen 
beneden de 9 jaar, zeilkampen in Sanfirden en zwerftochten per kano en 
zeilboot door Friesland. 

Folder met uitvoerige inlichtingen aanvragen bij 
Stichting voor Zon en Vrijheid 
Vakantie-service. 
Plein 40-45, Postbus 8112 
1005 AC Amsterdam tel. 020- 13 85 88. 

Jong geleerd . 
Voor een interessante primeur zort de jubilerende (650 jaar oude) stad 
Brielle. Particulier initiatief heeft daar geleid tot de actie „Scholenstook-
proef 1980-1981". Leerlingen van de lagere scholen gaan tijdens deze actie 
zowel thuis als op school de verbruiksstanden opnemen, om ze tot dag- en 
weekstaten te verwerken. Bewust omgaan met energie wordt daardoor op 
een praktische wijze in het onderwijs geïntegreerd. 
Aan de ouders van de leerlingen is een bulletin verzonden met informatie 
over deze praktijkproef, die als doel heeft de kinderen zelf een rol te laten 
spelen in het bewustwordingsproces. 

Mede daardoor wordt verwacht dat op scholen energie kan worden be-
spaard. Zonder dat dit ten koste gaat van het leefklimaat op scholen. De 
ouders worden daarbij uitgenodigd ook thuis voordeel uit deze actie te 
trekken. 

De werkgroep van de „Scholenstookproef 1980-1981" onderhoudt contact 
met Sven (Stichting voorlichting energiebesparing Nederland) en infor-
meert Sven over de ervaringen die bij deze proef worden opgedaan. De 
Stichting wil aan de hand van die ervaringen bekijken of een dergelijke 
project ook op grotere schaal uitvoerbaar is. 

vervolg van pag. 3 

geen land te bezeilen viel" en die nooit 
tweemaal op hetzelfde adres terecht 
kwam. Hij is nu te oud voor dit soort 
vakanties, maar die laatste keer zullen 
ze nooit vergeten in Apeldoorn. ....Hij  
was sexueel toen al zo ver ontwikkeld, 
dat het gastgezin besloot dat Bram-
metje wel mocht blijven, maar het toch 
beter vond om het dochtertje voor een 
week bij de familie onder te brengen." 
Martha van 't Zelfde: „in de bus heeft 
hij mij eens een blauw oog geslagen, 
maar toch was het een hartstikke lief 
joch". 
Els Laurens: „Ja toen meneer Hoek 
hem als reisleider aanstelde hadden 
we geen kind meer aan hem. Meneer 
Hoek zei: Brammetje, jij zorgt voor de 
koffers, jij bent de baas. Hij sjouwde 
zich een ongeluk." 
Niet alleen accepteren de Humanitas-
vrijwilligers de kinderen zoals ze zijn, 
dat doen ook die bewonderenswaardi-
ge gastgezinnen. Er zijn kinderen bij 
die af en toe nog in bed plassen, die nog 
nooit tussen twee lakens geslapen 
hebben voor wie iedere dag een warme 
maaltijd een ongekende luxe is, een 
keer was er een kind met hoofdluis bij, 
„maar alle moeilijkheden worden „fan-
tastisch opgevangen", zegt Janni 
Klercq. 
Na afloop van iedere logeerpartij, haalt 
de Apeldoornse Humanitasafdeling de 
gastgezinnen bij elkaar „voor een ge-
zellig onderonsje", waarbij ze hun er-
varingen uitwisselen en ook de nodige 
achtergrond informatie krijgen. En dat 
laatste is niet altijd vrolijk: de kinderen 
komens soms uit gezinnen, waarvan de 
alleenstaande moeder ongeneeslijk 
ziek is, of waarvan de vader werkloos is 
en aan de drank is, of waarvan zowel 
vader als moeder aan de drank ver-
slaafd zijn; kortom uit gezinnen waar 
liefde en zorg voor elkaar ongekende 
begrippen zijn. 
De gastgezinnen horen tijdens zulke 
bijeenkomsten, dat de kinderen de 
neiging hebben om erg op te scheppen, 
en. . . „dat die vakantie naar Spanje 
nooit heeft plaats gevonden en dat die 
grote amerikaan waarin vader rond-
rijdt niet bestaat." Belangrijk is dat de 
kinderen naast die frisse lucht veel 
liefde en zorg ontvangen. En dat ge-
beurt óók. 
De vraag komt op, hóe kinderen het 
verwerken als ze terugkeren „op de 
puinhopen van hun bestaan". Een 
vraag waarover de Humanitas-vrijwil-
ligers zelf ook wel hebben nagedacht, 
maar er is nu eenmaal niet voldoende 
„mankracht" om aan nazorg te denken. 
Els Laurens: „Wij hopen alleen dat 
zo'n logeerpartij hun leert, dat je ook 
anders kunt leven. Misschien doen ze 
het later zelf anders. Dat is dan een 
winstpunt." 
Janni Klercq: „Het ontbreken van na-
zorg is natuurlijk jammer, maar toch 
gaan we ermee door. De kinderen 
vinden het echt fijn en bij het af-
scheid, worden er vaak tranen met 
tuiten gehuild, zowel door de kinde-
ren als door de gezinnen." 

Ank van Zachten 
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• Amsterdam op zijn kop! 

VAN MEID TOT MEID 
Een aantal vrouwen van het Centraal Bureau van Huma-
nitas, heeft meegedaan aan de landelijke vrouwensta-
kingsdag op 30 maart jl., als protest tegen de nu toch 
aangenomen abortuswet. Hoewel deze vrouwenstaking 
velen misschien wat al te rauw op het dak is gevallen, was 
deze voor de vrouwen zelf niet „moeilijk te plaatsen." 
Sinds 1971 wordt de strijd voor een vrije abortus als een 
speelbal in de politiek gebruikt, waarbij helaas niet wordt 
geluisterd naar de vrouwen zelf. Vandaar dat deze staking 
moet worden gezien als een uiting van woede. 

De landelijke manifestatie werd 
niet geleid door een leider of leid-
ster; er waren trouwens helemaal 
geen autoritaire structuren aanwe-
zig. Vrouwen deden mee vanuit ei-
gen motieven en op eigen verant-
woordelijkheid. 
Om gehoord te worden, besloten 
wij van het C.B. gezamenlijk op te 
treden en in de loop van de dag 
werd ons duidelijk, dat wij daarin 
niet de enigen waren, want we 
kwamen meer aparte groepjes te-
gen. Ogenschijnlijk hing een en an-
der als los zand aan elkaar, maar 
door wederzijdse onderlinge her-
kenning werd een saamhorigheids-
gevoel opgeroepen,  waardoor de 

landelijke manifestatie „onze" ma-
nifestatie werd. 
Helaas besteedde het TV-journaal 
nauwelijks aandacht aan wat er op 
30 maart plaatsvond en datzelfde 
geldt voor de meeste kranten. 
Jammer, heel jammer! 
De stakingsdag heeft niet tot gevolg 
gehad, dat het ontwerp Ginjaar/De 
Ruiter werd afgestemd. Wij hopen 
dat het laatste woord hierover nog 
niet is gesproken. Wij gaan door 
met onze strijd. 

Loek — Hetty — Ina — Joke —
Marijke — Linda. 

Centraal Bureau Humanitas, 
Amsterdam. 

Alle stemmen gelden 
Sinds kort zijn de opnamen voor de voorlichtingsfilm „Alle stemmen gel-
den", waarvoor het ministerie van Binnenlandse Zaken aan de filmer René 
van Nie opdracht gaf

' 
 gereed gekomen. De film bestaat uit drie delen en wil 

een beeld geven van de eenvoudige of moeilijke problemen, die de burger 
ontmoet in het proces van democratische besturen en hoe die problemen 
kunnen worden opgelost.  Maar soms, zo laat de film zien, is een probleem 
niet één twee drie op te lossen. 
De film is onderdeel van een projekt dat verder nog bestaat uit de uitgave 
van een boek, waarin de teksten en beelden uit de film zijn opgenomen en 
voorts allerlei praktische aanwijzingen. Dit projekt is bedoeld voor het 
onderwijs, vormingsinstituten, actiegroepen, wijkraden, enzovoorts. 

Een eigen 
huis in 

Deventer 
De afdeling Deventer is er met behulp 
van velen in geslaagd om voor haar 
vele aktiviteiten een eigen huis te ver-
werven. 
In het centrum van de stad, op een 
steenworp afstand van het station, kon 
het pand Singelstraat 31 aangekocht 
worden. Met behulp van vele vrijwilli-
gers, ondersteund door een aannemer 
voor het vakwerk, zal een verbou-
wingsplan gestalte krijgen. Wij hopen 
in het volgende nummer uitvoerig in te 
gaan op de aktiviteiten van de afdeling, 
maar reeds nu willen wij u de moge-
lijkheid niet ontnemen, de afdeling 
Deventer bij de financiering van deze 
grootste plannen te helpen (aankoop-
bedrag is f 260.000,—, verbouwings-
plan f 140.000,—, inrichtingskosten 
f 50.000,—. Totaal f 450.000,—). 

Dit kunt u doen door een bedrag ter 
beschikking te stellen Of als gift Of als 
renteloze lening Of als lening met een 
lage rente. 

Giften kunt u storten op postrekening 
81 46 45 ten name van Humanitas af-
deling Deventer, onder vermelding 
van „eigen gebouw". 

Wilt u een lening verstrekken, neemt 
dan contact op met mevrouw G. v. d. 
Meulen-Strijks, Hademanstraat 6 te 
Deventer, tel. 05700-29793, of met het 
Centraal Bureau, tel. 020-739444 (de 
heer Ploeg). 
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• Als 't mis gaat tussen die twee . . . 
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mening dat verhuizen bij echtschei-
ding een extra probleem vormt dat 't 
best vermeden kan worden. 

Toch de moeder 
Inderdaad bleek op een gegeven mo-
ment dat de Raad neigde tot een be-
slissing ten gunste van de vader, 
vooral vanwege het blijven wonen in 
het dorp in een mooie koopwoning. 
Maar gelukkig liet de Raad voor de 
Kinderbescherming toen nog een 
psychologisch rapport maken, waar-
uit bleek dat de kinderen, afgezien 
van de woonplaats, de meeste behoef-
te hadden aan de dagelijkse verzor-
ging door de moeder. 
Het gesprek met maatschappelijk 
werker en psycholoog hebben de kin-
deren naderhand niet als vervelend er-
varen.Over hun ouders praten met een 
vreemde, vonden ze in het begin na-
tuurlijk wel verdrietig, maar als ze door 
hun verdriet geen keuze wilden ma-
ken, werd daar niet op aangedrongen. 
Mijn kinderen zijn 9 en 11 jaar. Ze kun-
nen de situatie wel bespreken, maar 
zoals het voor een ouder van boven de 
dertig moeilijk is om tussen het ene of 
andere kind te kiezen, is het moeilijk 
voor kinderen om tussen een van beide 
ouders te moeten kiezen. 

't Liefst weer samen.. . 
Ook nu de scheiding al een jaar achter 
de rug is, willen de kinderen toch ei-
genlijk het liefst dat de scheiding weer 
opgeheven wordt en dat de ouders 
weer bij elkaar gaan wonen. 
Echtscheiding en verhuizing zijn ei-
genlijk zaken, waarin de kinderen geen 
inspraak kunnen hebben, de alterna-
tieven waaruit ze eventueel mogen kie-
zen zijn al beperkt door de ouders en 
dat voelen de kinderen heel goed aan 
en het niet willen of kunnen kiezen is 
uiteindelijk een zeer terechte reactie. 
Het feit, dat ontbinding van een huwe-
lijk slechts in juridische termen kan 
geschieden is in zoverre onbevredi-
gend dat op bepaalde momenten he-
lemaal niet gekeken wordt naar de 
rechtvaardigheid van een met weder-
zijds goedvinden genomen besluit. 
Ik zag alleen maar af van alimentatie 
en woning omdat ik zelf voor de kin-
deren wilde zorgen. Maar de recht-
bank accepteert direct het met we-
derzijds goedvinden genomen besluit 
betreffende alimentatie en woning en 
gaat apart de toewijzing behandelen. 
Als ik echt geweten had hoe groot de 
kans was geweest dat ik de voogdij 
niet kreeg, dan was ik waarschijnlijk 
niet eens aan de scheiding begonnen. 
Juist vanwege de opvoeding wilde ik 
scheiden. Enfin ik heb geluk gehad, 
het is gelukt, alleen nu is er een om-
gangsregeling in de maak, die me he-
lemaal niet bevalt. Nu kan ik als nog 
gaan bakkeleien over naar welke 
middelbare school de kinderen gaan, 
of in hoeverre ik ze wel of niet vrijlaat 
betreffende feestjes, laat thuiskomen 
e.d. 
Dat getrouwde ouders het eens zou-
den moeten zijn over de opvoeding is 
een mooi ideaal, maar dat het ge-
scheiden ouders opgedrongen wordt 
„het eens te zijn" is vragen om moei-
lijkheden! 

Omgangsregel 
vraagt om 

moeilijkheden! 
	 (van een medewerkster) 	  

Hoewel mijn ex-echtgenoot en ik in principe redelijke mensen 
zijn konden we het niet eens worden over de toewijzing van de 
kinderen. Beiden vonden we elkaar ongeschikt om de kinderen 
op te voeden. Over geld en huis waren we het snel eens, ik wilde 
baan en een eigen huurwoning en hij wilde graag de koopwo-
ning houden. Vanwege de hoge hypotheek zat er dan verder 
echt geen alimentatie meer in. 

Omdat we het over de voogdij niet eens 
konden worden moest de rechter een 
uitspraak doen. Maar ja, de rechter 
voelt zich niet bekwaam uit te maken 
wie er nu beter voor de kinderen kan 
zorgen en verwijst het geval naar de 
Raad voor de Kinderbescherming. 
Daar heeft men weliswaar vaker met 
het bijltje gehakt, maar ook de Raad 
heeft het niet gemakkelijk als beide 
ouders objectief gesproken geschikt 
zijn als voogd. Laat de een wat autori-
tair zijn, de ander wat vrijer, op zichzelf 
geeft dat nog geen reden tot toe- of af-
wijzing. 
De maatschappelijke werker van de 
Raad begon vol goede moed aan zijn 

onderzoek en op mijn vraag wat er zou 
gebeuren als hij niet tot een beslissing 
zou kunnen komen, antwoordde hij 
dat dat hem eigenlijk nog nooit over-
komen was. In dit geval overkwam het 
hem wèl! Met de kinderen was hij heel 
aardig, begon te praten over wat ze la-
ter wilden worden en dat de situatie 
toch wel vervelend voor hen was, maar 
een echt duidelijke uitspraak van bij 
wie ze wilden blijven kreeg hij niet; 
vooral niet omdat hij huis en ouder als 
één keuze voorlegde. Er moest tussen 
meerdere dingen gelijk gekozen wor-
den. Moeder, d.w.z. verhuizen naar een 
andere stad, vader d.w.z. blijven waar 
je bent. In 't algemeen is De Raad van 
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Op 23 april j.l. nam Jan Bijleveld afscheid als voorzitter van de 
Humanistische Stichting-  Huisvesting ejaarden (HSHB), een 
functie die hij naast vele andere functies in de humanistische 
beweging ongeveer zeven jaar heeft vervuld. Dit afscheid ging 
gepaard met een receptie in het Henriëtte Holland Holsthuis te 
Amsterdam, waar een stoet van sprekers het woord voerde en 
waar hem ook een koninklijke onderscheiding werd uitgereikt 
door de Amsterdamse wethouder J. Kuipers. 

J9 

De rij van sprekers werd geopend door 
mr. dr. C. J. M. A. van Rooy, voorzitter 
van de Federatie Landelijke Samen-
werking B ej aard enhuis organisaties, 
die Bijleveld een scheppende kracht 
noemde, „die ondanks zijn humanist-
zijn over alle talenten beschikt, waar-
over de bijbel spreekt." Herinneringen 
uit de tijd van de eerste paal van het 
Gerhardhuis werden opgehaald door 
mevrouw Bep de Jong, waarna Aad 

Sinds september 1976 bestaat het Buro 
Voorlichting Gezondheidszorg Bui-
tenlanders, dat in samenwerking met 
andere organisaties hulpmiddelen en 
voorlichtingsmateriaal voor buiten-
landse en Nederlandse hulpverleners 
ontwikkelt. De bedoeling is om op deze 
manier, een steentje bij te dragen tot 
betere communicatie en hulpverlening 
in de gezondheidszorg. Door gebrek 
aan personeel moest het bureau zich 
tot nu toe beperken tot Marokkaanse, 
Turkse en Spaanse groepen, terwijl de 
„hulpverlening" uitsluitend schrifte-
lijk gebeurde, via woordenlijsten, bro-
chures, e.d. Het bureau heeft nu even-
wel plannen om cursussen te gaan op-
zetten en ook audio-visuele voorlich-
ting te ontwikkelen, want sinds januari  

van Oosten namens Humanitas het in-
zicht en doorzettingsvermogen van 
Jan Bijleveld roemde. Hij  noemde hem 
4545k „een autoritair-democraat" waar-
mee het plezierig werken was. Jan, je 
bent een echte humanist en een vrij-
williger pur-sang, die helemaal belan-
geloos een geweldige inzet heeft gehad 
uit verantwoordelijkheid voor de sa-
menleving." 
Namens het Humanistisch Verbond 

van dit jaar bestaat de personeelsbezet-
ting uit zes medewerkers. 
Het bureau wordt gesubsidieerd door 
het ministerie van Volksgezondheid en 
Milieuhygiëne en valt onder de ver-
antwoordelijkheid van een beleids-
groep, waarin de Nationale Kruisver-
eniging, Het Nederlandse Rode Kruis, 
de Stichting Nederlands Centrum Bui-
tenlanders en de Nationale Ziekenhuis 
Raad zijn vertegenwoordigd. Het adres 
van dit BURO is: J. F. Kennedylaan 99, 
Postbus 100, 3980 CC BUNNIK tel. 
03405-4844. 

• Jan Bijleveld. 

dankte Wichers hem „voor het bewa-
ken van de humanistische identiteit 
van de HSHB: Jouw fundamenteel 
werk heeft daarvoor de grondslag ge-
legd, als man van het eerste uur." 
Ch. van Oostrom (vrije gedachte) wilde 
hem niet feliciteren met dit afscheid 
„want we zien je slechts node gaan." 
Van de rij sprekers noemen wij ten 
slotte nog W. Ruitenberg vice-voorzit-
ter van de HSHB, die in zijn dank-
woord, ook mevrouw Bijleveld betrok. 
Jan Bijleveld voelde zich „wat verle-
gen met alle hulde en vooral met het 
verleende ridderschap in de orde van 
Oranje Nassau." Want; „het is eigenlijk 
allemaal zo simpel begonnen met een 
taakverdeling binnen het pas opge-
richte Humanistisch Verbond. Het 
ging daarbij om het recht van buiten-
kerkelijke Nederlanders, die toen ze 
ouder werden een eigen plaats in de 
samenleving opeisten. Zonder mijn 
medebestuurders had ik het echter al-
lemaal niet kunnen doen. Werken is 
niet zo moeilijk, laten werken is véél 
moeilijker." In kleinere kringen werd 
de dag besloten, waarbij de koks van 
het Henriëtte Roland Holsthuis zich 
van hun beste kant lieten zien. 

M.H. 

enk 'es mee 
Op de laatste bestuursvergadering van de International 
Humanist and Ethica' Union, waar Humanitas lid van is, 
werd besloten om een nieuwe beginselverklaring op te 
stellen. Die moet kort, duidelijk en aantrekkelijk zijn en er 
moet precies in staan wat humanisme is en wat het allemaal 
voorstaat, kortom: een onmogelijke opgave. Maar er zal toch 
een poging gedaan worden en de IHEU wil daar graag hulp 
bij hebben in de vorm van suggesties. Iedereen die mee wil 
denken wordt verzocht haar of zijn bijdrage te sturen naar 
de IHEU, Oudegracht 152, 3511 AZ Utrecht (tel. 030 —
312155). Daar zijn ook exemplaren beschikbaar van de ver-
klaringen uit 1952 en 1966 die als voorbeeld (of juist niet) 
kunnen dienen. 
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Ongeveer een maand voor zijn dood, hadden wij in het kader 
van onze serie Mens en Samenleving, een gesprek met de 
69-jarige Jaap van Praag in zijn woning te Zeist. Een broze, 
vriendelijke man, die geen afspraken wilde afzeggen, maar 
die na een paar uur wel zei, dat hij mi wilde stoppen, omdat 
hij te moe werd. Maar wat hadden wij in die paar uur niet 
aangeroerd! Want we wilden met hem praten over het ge-
weld, de agressie, de werkloosheid, de jeugd, over onze toe-
komst als mens.... En daarbij bleef het niet, want het vuur 
vlamde nog even in hem op, toen we ,,en passant" over de 
huidige politieke situatie en de vakbeweging spraken. Bij 
het afscheid leek het alsof we elkaar jaren hadden gekend. 
Toch was dit de eerste ontmoeting. Maar we drukten elkaar 
de hand als oude vrienden en wensten allebei: Tot ziens. Een 
„tot ziens" is het niet geworden, want Jaap van Praag over-
leed op 12 april 1981. 
Dr. Jaap van Praag, (leraar geschiedenis van beroep) was van 
1946 tot 1969 algemeen voorzitter van het Humanistisch Ver-
bond en oprichter van het Humanistisch Opleidings Instituut, 
van het Humanistisch Instituut voor Ontwikkelingssamen-
werking (HIVOS) en van de humanistische derde wereldwin-
kels ABAL. 
Op vrijdag 13 maart j.l. werd Jaap van Praag als bijzonder 
hoogleraar in de wijsgerige antropologie en de grondslagen 
van het humanisme aan de Rijksuniversiteit te Leiden, opge-
volgd door dr. Marcel Fresco, die zijn voorganger toen „De 
vader van het moderne Nederlandse humanisme" noemde. 

„U roert heel wat aan hoor! Mag 
eerst iets zeggen over werkloosheid 
vroeg Jaap van Praag, die wij ot 
moetten in zijn rustige werkkam( 
waar hij ons opwachtte met een  p 
koffie, die op een vriendelijk waait 
lichtje warm werd gehouden. Dan 
na de koffie met een zachte geduldi! 
stem: 

„Ik denk wel dat wij in de toekorr 
veel meer tot verdeling van het b 
staande werk moeten komen. Of  d,  
maatschappelijk haalbaar is weet 
niet, maar aan de andere kant zeg 
wij moeten wel tot arbeidsverdeli:1  
komen, omdat we niet met die hc' 
derdduizenden werklozen kunnen 11  
ven. Maar ik zie dat wel als een ontwil 
keling op lange termijn. We zijn er ni+ 
op voorbereid om te delen; werken 
voor ons teveel verbonden met een 
laris. Bij sommige jonge mensen zie: 
een kentering, die zijn nog wel ee: 
bereid om samen een baan te delen. 

— Veel werklozen hebben het niet 
financieel moeilijk maar, ze voelen zi: 
ook „buiten gesloten." 
Jaap van Praag: „Ja, we ontlenen 1",  
eenmaal status aan werken. En 
mensen zijn opgevoed met „wie nl,  
werkt zal niet eten". Als we over we' 
praten, bedoelen we helaas altijd pr 
duktieve arbeid. Daarom geloof ik d 
we anders tegen werk moeten ga:,  
aankijken; onze mentaliteit moet vc 
anderen. Dat moet geleidelijk groei( 
mensen willen nu eenmaal een nut: 
lid van de maatschappij zijn en dat \, 
zeggen nuttig werk verrichten. En 
tuurlijk wordt dan werk bedoeld IN3 

voor je een salaris ontvangt. War. , . 
is zat werk te doen dat niet betas 
wordt. Voor dat werk heb je mens] 
nodig waarop je kunt rekenen. Ws 
ook vrijwilligerswerk moet gerégc 
gebeuren. Helaas kun je wat dat betr< 
niet altijd op de mensen aan." 

— Zou dat niet verbeteren als er iets 
genover zou staan; ik denk bijva' 
beeld aan scholing en aan onkost4^ 
vergoeding. 
Jaap van Praag: „Ik geloof zeker dat 
mensen scholing moet geven om 
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paald werk goed te kunnen doen. Bij 
het Humanistisch Verbond gebeurt 
dat ook en ik geloof dat de mensen zich 
hierdoor meer geaccepteerd voelen." 
— En die onkostenvergoeding? 
Jaap van Praag: „In bepaalde gevallen 
zou je zeker wel vergoeding moeten 
geven. Vooral op het platteland leggen 
de mensen nogal eens hele afstanden af 
om iemand te bereiken. Ik geloof ook 
dat je— door er iets tegenover te stellen 
— een accent op het vrijwilligerswerk 
legt van „het-is-niet-zomaar-wat." 
Aan de andere kant vind ik het erg po-
sitief als mensen bereid zijn om bij-
voorbeeld de kosten van een cursus 
zelf te dragen. Natuurlijk hebben de 
organisaties ook zonder die vergoe-
ding, hoge financiële lasten: ik denk 
aan scholingsbijeenkomsten en -cur-
sussen, aan jaarlijkse conferenties e.d. 
en aan de begeleiding door professio-
nele krachten. Die begeleiding is bij dit 
soort werk nu eenmaal nodig. Die pro-
fessionele krachten kunnen de vrijwil- 

ligers bovendien het gevoel geven dat 
ze iets zinnigs doen. Maar ja... iets zin-
nigs doen veronderstelt wel de aanwe-
zigheid van een basisvoorziening 
waarvan je kunt leven." 

— Sommige mensen zijn bang dat ze 
hun uitkering in gevaar brengen, als ze 
iets doen. 
Jaap van Praag: Zulke zaken zouden 
allemaal heel goed geregeld moeten 
worden. Zeker in een tijd met zoveel 
werklozen." 

— 't Is eenvoudig gezegd, dat we anders 
tegen werk moeten gaan aankijken, 
maar hoè breng je zo'n mentaliteitsve-
randering op gang? 
Jaap van Praag: „Kijk, dan beland ik 
toch eerst bij mijn stokpaardje. Voor 
de mens is het belangrijk dat hij in onze 
samenleving kan functioneren en dat 
heeft te maken met de vraag: wie ben ik 
eigenlijk?.. . 

— Het antwoord op die vraag is ook niet 
eenvoudig. 
Jaap van Praag: „Oh nee! Binnen het 
Humanistisch Verbond komen veel 
mensen samen om zich daar reken-
schap van te geven (met een vage 
glimlach) Maar veel van onze leden 
weten niet eens, dat humanisme visie 
op het mens-zijn inhoudt. Om nu op 
uw vraag terug te komen: het gaat om 
processen die zich langzaam ontwik-
kelen. Ik heb een vrome (lachend: nou 
ja vróme) hoop, dat het thuis met de 
opvoeding gaat beginnen. Op school—
en dan al te beginnen op peuter- en 
kleuterscholen — moet je leren dat je 
niet alleen „goed" hoeft te zijn in eco-
nomische zin, maar dat je grote en 
kleine scheppende arbeid mag doen 
en dat het óók belangrijk is voor je 
omgeving „aardig" te zijn. (na enige 
stilte). Eigenlijk een te licht woord 
voor wat ik bedoel. 

Waar het om gaat is, dat de mensen een 
richting in hun leven zien; dat ze we-
ten: die kant wil ik op en dat ze zich 
bewust worden, dat „omgaan met an-
deren" het leven betekenis kan geven. 
Ik wil intellectualiteit niet uitsluiten, 
maar— hoewel kennis bezitten voor alle 
mensen belangrijk is, is dat toch niet 
het enige. Dat idee moet worden uitge-
dragen op scholen en vormingsinstitu-
ten, kortom, overal waar mensen sa-
men komen. En het geldt niet alleen 
voor humanisten, het geldt voor alle 
organisaties die met mensen werken, 
het geldt ook voor de kerken." 
— Hooggestemde gedachten. . . in een 
wereld vol agressie. 
Jaap van Praag: „Onze maatschappij is 
gericht op prestatie en op consumptie 
en dat heeft ook met die agressie te 
maken. In zo'n samenleving heb je al 
gauw het gevoel datje tekort schiet. En 
zulke gevoelens wekken agressie op. 
Maar ik geloof toch dat mensen juist 
een grote behoefte hebben aan wat u 
hooggestemde gedachten noemt. 
Kortgeleden las ik iets over een enquê-
te onder Amerikaanse studenten. Er 
werd hun o.a. gevraagd wat ze als le-
vensvervulling zagen: een gelukkig 
gezin stichten, carrière maken of een 
zinvol leven leiden. De hoogste score 
haalde: een zinvol leven leiden. Dat 
vind ik een bemoedigende uitkomst. 
Ja... en dan weet ik wel dat je einde-
loos kunt gaan praten over wat zinvol is 
of zelfs wat de zin van deze wereld is. 
Dat weet ik ook niet hoor. Wèl weet ik 
dat een mens tot zijn recht moet komen 
èn. . . dat hij een hogere dunk van zich-
zelf moet krijgen. Tekortkomingen 
magen: dat is menselijk. Je kunt de 
moeite waard zijn met je tekortkomin- 
gen. 
Misschien, méér dan ooit tevoren, 
moet de mens zich bewust worden 
van het feit dat je voor je gemoedsrust 
niet uit de samenleving kunt putten, 
maar uit jezelf. Als je jezelf aan-
vaardt, sta je ook open voor anderen 
en dat bevordert gevoelens van ver-
draagzaamheid en gemeenschapszin. 
En dat vermindert agressiviteit. 
Gevoelens van verdraagzaamheid en 
van gemeenschapszin beleef je vooral 
binnen een groep. Dat zie je bij de sek-
tevorming. Sektes spreken mij niet 
aan hoor, maar deel uitmaken van een 
groep is wel belangrijk." 
— Betreurt u het, dat jeugdorganisaties 
als bijvoorbeeld de AJC verdwenen 
zijn? 
Jaap van Praag: „Zo'n organisatie zou 
geen vat hebben op de jonge mensen 
van nu. In de AJC heeft men wel ge-
probeerd om iets te doen op het gebied 
van de persoonlijke groei, maar ach-
teraf vraag ik me toch wel eens af of de 
socialistische beweging innerlijk nu 
wel zo veel voor de mensen heeft bete-
kend. Toen de beweging in 1940 weg-
viel, raakten de mensen de kluts kwijt; 
zij konden niet uit zichzelf putten." 

vervolg op pag. 10 
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Wonen in Wagen: 
heel gewoon 

Op 1 september 1980 is het standplaatsenbeleid voor woonwa-
gens overgegaan van CRM naar Volkshuisvesting. Het voor-
deel is dat het laatste ministerie „wonen in een wagen", een 
aanvaardbare woonvorm vindt. Het betekent ook dat een 
woonwagenbewoner voortaan in aanmerking kan komen voor 
een woonkostensubsidie, terwijl huurwagens „op komst zijn". 
Om in aanmerking te komen voor een subsidie, moet de bewo-
ner over een standplaats en een goedgekeurde wagen beschik-
ken, terwijl zijn belastbaar inkomen de f 41.000,— niet mag 
overschrijden. 

vervolg van  pag. 9 

- Veel ouderen zijn nog geneigd om de 
tijd van vroeger voortdurend te ideali-
seren.  Zou dat komen omdat ze toen 
jong  waren en waarschijnlijk ook op-
timistischer tegen de wereld aankeken? 
Jaap van Praag: „Ongetwijfeld en dan 
herhaal ik wat ik zoëven zei: in 1940 
hadden de meesten niets om uit te put-
ten." 

- Het  irriteert jongeren, dat ouderen zo 
vaak zeggen, dat het in hun tijd, ze be-
doelen toen zij jong waren, zo anders 
WaS. . . 
Jaap van Praag: „Die irritatie is wel be-
grijpelijk, want vaak bedoelen de men-
sen niet alleen anders, maar ook beter. 
Ik betreur het wel dat de spanningen 
tussen jong en oud zo groot zijn gewor-
den. Er heeft altijd wel een genera-
tiekloof bestaan, maar ik vind het heel 
erg dat veel jongeren de band met het 
verleden niet meer willen erkennen, 
omdat ze vinden dat het verleden hun 
niets te leren heeft. Ook wordt ouderen 
wel verweten dat zij alles verkeerd 
hebben gedaan en dat ze de jeugd al-
leen maar een rot wereld hebben na-
gelaten. Dat is natuurlijk onzin en een 
voorbeeld van onhistorisch denken, 
dat ik erg betreur. Op de scholen zou 
daaraan iets moeten worden gedaan. 
Het geschiedenisonderwijs zou meer 
aandacht aan historische feiten en  

kon je hier 's avonds niet alleen voor-
bij; er zijn hier heel wat mensen over-
vallen en beroofd. 
Ik weet best dat we met ongelooflijk 
veel problemen zitten; we hebben het 
nog niet over het milieu, kernenergie, 
een dreigende atoomoorlog en nog niet 
over de armoe en de honger in de derde 
wereld gehad. Voor al die problemen 
moet een oplossing worden gezocht. 
En we hebben er nog geen idee van, 
hOe het allemaal moet en hoe de wereld 
er over 1000 jaar zal uitzien. Maar dat is 
ook niet belangrijk. Belangrijk is dat 
we nu wegen vinden, die naar een sa-
menleving leiden, die meer geborgen-
heid biedt. Dat betekent streven naar 
een leven dat we de moeite waard vin-
den. Het gaat erom dat de mens tevre-
den met zichzelf kan zijn. Ik wil de 
middeleeuwen beslist niet idealiseren 
hoor, maar de mensen wisten toen wel, 

Er zitten nogal wat haken en ogen aan 
het verkrijgen van een woonsubsidie 
of het huren van een wagen. Daarvoor 
moeten de nodige papieren worden in-
gevuld. Vanwege die haken en ogen is 
het raadzaam om dat samen te doen 
met iemand die van de hoed en de rand 
weet. 
Datzelfde geldt voor een lening afslui-
ten voor de aanschaf van een nieuwe 
wagen. De rente voor zo'n lening is niet 
gering en met bijkomende kosten 
wordt dat al gauw 15 á 16%. In sommi-
ge gevallen wil de gemeente zich wel 
garant stellen voor rente en aflossing, 
maar de woonwagenbewoner doet er 
beter aan om eerst naar een gemeente-
lijke credietbank te stappen, omdat de 
rente daar wat billijker is en wat soe-
peler wat aflossingsmogelijkheden be-
treft. Helaas heeft niet iedere gemeente 
een dergelijke bank, maar de gemeente 
verschaft zelf ook wel eens leningen. 
Woonwagenbewoners moeten er 
evenwel goed van doordrongen zijn, 
dat ze bij het lenen van geld of het hu-
ren van een wagen een zware verant-
woordelijkheid op de schouders ne-
men. Daarom moeten ze samen met 
een deskundige goed „de kleine letter-
tjes" van overeenkomsten bestuderen. 
Temeer omdat men tegenover woon-
wagenbewoners meestal minder soe- 

waar ze aantoe waren. Nu laat iedereen 
iedereen aan zijn lot over. De mensen 
hebben geen hoge dunk van elkaar: we 
zeggen zo gemakkelijk: iedereen is 
toch egoïstisch, iedereen is tevreden 
als ie zijn natje en droogje maar heeft. 
Toch zullen we onze aandacht moeten 
gaan besteden aan echte gemeen-
schapsbeleving in gezin, op school, op 
het werk... We moeten meer aan-
dacht aan elkaar gaan besteden, el-
kaar aanvaarden zoals we zijn en dat 
begint met jezelf aanvaarden, zoals je 
bent. Zelfaanvaarding schept ruimte 
voor openheid naar anderen. Dat zijn 
ontwikkelingen op lange termijn, ik 
weet het. Er zijn mensen die alles of 
niets willen, die alles in één keer zou-
den willen oplossen. Dat gaat niet. Ik 
heb vrede met stapje voor stapje..." 

Ank van Zachten 

pel optreedt dan tegenover „de gewone 
burger". 
Laat de woonwagenbewoner- als hij in 
financiële moeilijkheden is geraakt -
nabit zelf zoeken naar een „wan-
hoopsoplossing". Hij komt hierdoor in 
narigheid en verpest het bovendien 
voor zijn groepsgenoten. Aldus onze 
„expert". 

J. K. Bakker 

• Beginnen bij de peuters. 

ontwikkelingen moeten gaan beste-
den, waardoor allerlei samenhangen 
duidelijk worden. U ziet, ik kom steeds 
weer bij het onderwijs terecht." 

- En bij ontwikkelingen die tijd ver-
gen. Intussen zijn de mensen misschien 
nooit eerder zo bang geweest voor al het 
geweld in de wereld.. . 
Jaap van Praag: „Ik geloof dat het ge-
weld vooral in de steden escaleert. 
Maar laten we toch alsjeblieft niet ver-
geten dat het vroeger ook niet weinig 
was hoor. Het leven is nooit veilig ge-
weest. Jaren geleden - ik was toen nog 
lid van Provinciale Staten in 
Zuid-Holland werd ik 's nachts thuis-
gebracht. Toen we Voorburg passeer-
den zei de chauffeur: meneer, vroeger 
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hamen praten 
„In de loop van je leven" is het Jong Oud Trust antwoord op de vele verzoeken om 
een vervolg op de in 1977 uitgegeven gespreksmap „Iedere tijd is  leeftijd". Een 
map met gespreksstof over ouder worden in een samenleving waar het verleden 
heeft afgedaan en alleen de toekomst telt. „In de loop van je leven" is geschreven 
naar een idee van en ontwikkeld door de Jong Oud Trust ter bevordering van een 
ononderbroken levensloop en kan besteld worden bij Humanitas, J. W. Brou-
wersstraat 16, Amsterdam, tel. 020-73 94 44 of bij de Nederlandse Federatie voor 
Bejaardenbeleid, Eisenhowerlaan 114, Den Haag, tel. 070-54 49 02. 
De prijs van de gespreksmap bedraagt f 7,50 eksklusief verzendkosten. 
Bestellingen kunt u plaatsen door telefonisch of per briefkaart bij een van de 
bovengenoemde organisaties opgave te doen van het aantal gewenste exempla-
ren van de map. 
Voor algemene informaties over „In de loop van je leven" kunt u zich wenden tot 
het sekretariaat van de Jong Oud Trust, Centraal Bureau Humanitas, J. W. Brou-
wersstraat 16, Amsterdam, tel. 020-73 94 44. 

aft de 9,Melting Pot" 
New York City is in vele opzichten een 
ongelooflijke stad. Alleen in de City 
wonen al 6 miljoen mensen: in een cir-
kel van 80 kilometer leven 17 miljoen 
mensen. 
Twee weken geleden zette ik voor het 
eerst voet aan land in het door onze 
voorvaderen gestichte 'New Amster-
dam'. Deze keer enkele impressies van-
uit Manhattan, het hart van deze me-
tropool, waar nog vele Hollandse na-
men aan de koloniale tijd doen denken. 
New York City is voor vele miljoenen 
immigranten de toegangspoort tot de 
Nieuwe Wereld en er wonen bevol-
kingsgroepen van circa 65 naties. Een 
enorme concentratie van mensen op 
een zeer klein gebied. Geen wonder dat 
men een uitweg zoekt in de lucht: wol-
kenkrabbers beheersen het stadsbeeld 
van New York. 
Het aantal illegale immigranten wordt 
momenteel op 1 miljoen geschat. Op-
merkelijk is in de City dat deze bevol-
kingsgroepen apart zijn blijven wo-
nen. Zo vind je de Chinezen in 'China-
town', de Italianen in 'Little Italy', de 
Portoricanen in 'Lower East Side', de 
negers in Harlem enz. 

Voor de miljoenen immigranten zijn de 
openbare voorzieningen een levens-
noodzaak. In vergelijking met andere 
delen van het land zijn er in New York 
City veel voorzieningen op het gebied 
van: 
1. openbare huisvesting (half miljoen 
huizen) 
2. scholen 
3. gezondheidszorg. 
Voor de vele illegale immigranten is het 
een groot probleem om werk te vinden. 
Dat is een voorwaarde om voor open-
bare hulpverlening in aanmerking te 
komen. 
De samenstelling van de bevolking van 
New York City verandert sterk: in het 
algemeen trekt de middenklasse weg 
naar de voorsteden. In de City wordt de 
kloof tussen armen en rijken steeds gro-
ter. De mobiliteit is bij de Amerikanen 
zeer groot: als je de kans krijgt, verhuis 
je naar een beter, rijker deel van de 
stad (of het land). In de City is 12% 
ouder dan 65 jaar. Wat blijft er over? 
Een immens aantal minderheidsgroe- 

pen van vreemdelingen; miljoenen 
mensen die tamelijk geïsoleerd leven. 
New York is voor veel Europeanen een 
schrikbeeld van terreur. Op het vlieg-
veld werd mij door Amerikanen ver-
teld, dat het gevaarlijk is om 's avonds 
na 8 uur alleen over straat te gaan, laat 
staan om de metro te nemen. Gemid-
deld 7 mensen worden in de City per 

Heel Latijns Amerika is tegenwoordig 
in de ban van de radiorecorder. Zelfs in 
kringen met de laagste inkomens. Of je 
nu in Mexico City, Santiago of in Lima 
komt, overal is het dezelfde kakafonie. 
„De technologie op het gebied van de 
massacommunicatie schrijdt steeds 
verder voort en de prijzen dalen verder. 
Maar aan de sociale ontwikkeling die 
nodig is om te leren, hèè je met deze 
technologie moet omgaan, wordt geen  

etmaal gedood: dat betekent meer dan 
2500 per jaar. Maar, dat voor een be-
volking van zoveel miljoenen mensen. 
New York City staat wat het aantal 
moorden betreft — in verhouding tot de 
omvang van de bevolking — op de 10e 
plaats van de ranglijst in de Verenigde 
Staten. Chicago, Dallas en Boston bij-
voorbeeld zijn veel gevaarlijker! Als je 
in New York leeft, raak je gewend aan 
de sirenes van politie en brandweer, 
die dag en nacht nerveus loeien. 
New York City is een bijenkorf waar 
het gonst van aktiviteiten. Het lijkt wel 
of niemand ooit slaapt. Het is een stad 
van grote contrasten, in het bijzonder 
Manhattan. Op dit eiland vind je in het 
Zuiden Wallstreet met de beurs, de 
banken enz. In het Noorden vind je er 
de open ghetto's zoals Harlem. Tussen 
het onophoudelijke verkeer kom je jog-
gers tegen met de koptelefoon op met 
eigen muziek. 
Washington Square is vooral zondags 
een trefpunt voor jam-sessions, rol-
schaatsers, goochelaars enz. Tussen de 
wolkenkrabbers ligt het langgerekte 
Central Park met swingende negers op 
de tonen van gigantische transistors. 
In Soho kun je eindeloos zwerven langs 
de galeries en de moderne kunst op-
snuiven. In Greenwich V illage met al 
de café's en terrasjes waan je je in Pa-
rijs. In Chinatown raak je verloren in 
een bloeiende straathandel. New  York 
City is een bruisende smeltkroes vol te-
genstellingen. Ik zou er alleen niet wil-
len wonen. 

aandacht besteed," zegt Hector 
Schmucler, een Argentijns deskundi-
ge op het gebied van communicatie. En 
verder: 
„Japan maakt zich wel druk over de 
verkoop van radio-cassetterecorders 
en andere elektronische apparaten, 
maar ze maken zich geen zorgen over 
sociale gedragsnormen die etherver-
vuiling en herrie zouden moeten te-
gengaan." 
En die ethervervuiling is niet gering.' 
want „overal in de autobussen van heel 
Latijns-Amerika hoor je transistors 
spelen en niemand durft te vragen om 
die dingen af te zetten omdat er geen 
regels voor zijn. Een wandeling door 
het park is geen lolletje meer omdat je 
allemaal radio's hoort die op verschil-
lende stations zijn afgestemd. 
Lawaai is een van de ernstigste 
problemen op het gebied van vervui-
ling aan het worden in de grote steden, 
waar het lawaai van het drukke verkeer 
er nog een schepje bovenop doet. De 
mensen zouden eigenlijk moeten wor- 
den onderricht in het gebruik van 
communicatiemiddelen en hierin 
kunnen zowel de scholen als de mas-
samedia zelf een rol spelen." aldus een 
bericht van Inter Presse Service. 
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LAVA: een nieuwe spruit! 
In augustus a.s. wordt een nieuwe Humanitas-spruit geinstalleerd: de 
Landelijke Adviescommissie Vrijwilligers Activiteiten; in de wande-
ling al LAVA genoemd. 
De LAVA, die op voorstel van het hoofdbestuur in het leven werd geroe-
pen, gaat zich speciaal bezig houden met het beleid van de vereniging, 
wat het vrijwilligerswerk betreft. 
In het volgende nummer van Van Mens tot Mens komen wij uitvoeriger 
terug op de LAVA, die — dat mag reeds gezegd worden— op de algemene 
vergadering van oktober van dit jaar zal worden gepresenteerd. 

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

Gewestelijke bureaus: 

Zandhuizerweg 29, 8391 TC Noordwolde, 
functionaris R. T. Zant 
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 
Stenenkamerstraat 5, 6674 AW Herveld. 
functionaris M. W. A. Jansen-Brokking 
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, 4543 RD 
Zaamslag. 
functionaris J. L. A. Boogerd-Quaak 

Tel. 05612-597 

Tel. 050-120633 

Tel. 05920-11121 
(9-12.00 uur) 
Tel. 05200-18537 

Tel. 08880-2596 

Tel. 020-739444 

Tel. 020-739444 

Tel. 070-838397 

Tel. 01612-2166 

Tel. 01153-1618 

Friesland 

Groningen 

Drenthe 

Overijssel 

Gelderland 

Utrecht 

Noord-Holland 

Zuid-Holland 

Noord-Brabant 

Zeeland 

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 
Heemraadsingel 184, Rotterdam 
Oliemolenstraat 5, Heerlen 
v. Limburg Stirumstr. 11 Utrecht 

Tel. 020-768181 
Tel. 070-469608 
Tel. 010-764811 
Tel. 045-719090 
Tel. 030-514594 

Kiezen voor de mensenrechten 
„Kiezen voor de mensenrech-
ten" is de titel van een cam-
pagne die van start is gegaan 
tijdens een manifestatie op 31 
januari j.l. in het Jaarbeurs 
Congrescentrum in Utrecht. 

De manifestatie waaraan door 
tweehonderd mensen werd 
deelgenomen, had als thema 
„Nederland en de mensen-
rechten in de derde wereld" en  

werd georganiseerd door het 
Humanistisch Instituut voor 
Omwikkelingssamenwerking 
(HIVOS), het Humanistisch 
Verbond en Humanitas. Deze 
drie organisaties hebben om 
hun aktiviteiten op het gebied 
van mensenrechten te bunde-
len, tijdens deze manifestatie 
het Humanistisch Overleg 
Mensenrechten (H.O.M.) opge-
richt. 

Van deze manifestatie is een uitgebreid , 
verslag gemaakt. Het bevat naast de 
oprichtingsverklaring van het H.O.M. 
een samenvatting van de diskussies 
over de komende aktiviteiten die het', 
H.O.M. samen met zo'n 35 groepen in' 
het land, wil gaan ontplooien. Verder is 
in het verslag de volledige tekst opge-
nomen van een inleiding van Jan 
Pronk, oud-minister voor Ontwikke-
lingssamenwerking, thans adjunkt se-
kretaris-generaal van de UNCTAD. In 
zijn inleiding geeft hij een verhelde-
rende analyse van het thema mensen-
rechten en ontwikkelingssamenwer-
king. 
„Mensenrechten zijn niet de elitaire 
rechten van een bevoorrechte elite, 
maar moeten van onderop ontwikkeld 
worden," aldus Pronk in zijn inleiding. 
Tenslotte bevat het verslag een samen-
vatting van een forumdiskussie waarin 
vertegenwoordigers van PvdA, VVD, 
D'66 en PPR hun opvattingen over het 
mensenrechtenbeleid geven. 

Het verslag is te bestellen door over-
making van ƒ 3,70 op giro 716.000 t.n.v. 
HIVOS, en Haag, onder vermelding 
van „verslag manifestatie", (tel. 
070-636907). 

Matheid, Hoezo? 

Carrie van Lakerveld en Joost Smiers 
hebben een bundel samengesteld met 
22 teksten over kunst en politiek tus-
sen 1970 en 1980. Er was in die tijd van 
alles gaande en van matheid was dus 
géén sprake. „Matheid. Hoezo", is een 
uitgave van Sjaloom, en kost f 34,50. 
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De dood als taboe? 
Ik weet niet of het u ook 
overkomt. Telkens wan-
neer ik iets over stervens- 
begeleiding, 	terminale 
zorg, rouwverwerking of 
rouwbegeleiding lees gaan 
bij mij automatisch de ste-
kels overeind staan. Mis-
schien een overgevoelig-
heid voor alles wat met 
doodgaan te maken heeft? 
Een half bewust, half on-
bewust wegschuiven van 
het onvermijdelijke? Wil ik 
de enige zekerheid die wij 
in ons leven hebben niet 
onderkennen? Ben ik te 
veel geneigd om mijn hui-
dig bestaan als eeuwigdu-
rend te zien louter en alleen 
uit pure angst voor het feit 
dat dit zeker niet het geval 
zal zijn? 

Welnu, ik ben er voor mezelf van 
overtuigd dat dit allemaal niet zo is. 
Mijn geïrriteerdheid komt naar 
mijn mening voort uit de zorg-
zaamheid waarmee zelfs het nor-
male tot het bijzondere, tot het 
problematische wordt verheven. 
Keer op keer moet ik horen en lezen 
dat wij in onze tijd van het dood-
gaan zijn vervreemd en dat we het 
opnieuw een plaats is ons bestaan 
moeten leren geven. Dat we de 
dood niet moeten wegdrukken uit 
onze bewuste ervaringswereld en 
dat we de stervenden niet in de 
steek moeten laten. 
Maar zijn wij dan zo vervreemd van 
de dood? Laten wij de stervenden, 
anders dan in het verleden, in de 
steek? Weten we werkelijk geen 
weg met de dood in ons midden? 
Laat ik om te beginnen stellen dat 
de dood, het doodgaan van ande-
ren, niemand wezensvreemd is. Ie-
der van ons wordt in de loop van 
zijn leven bij herhaling geconfron-
teerd met het overlijden van men-
sen uit de naaste omgeving of fami-
liekring. 

Soms gebeurt dit onverwachts. 
Waarom nu net hij of zij nog zo vol-
op in de bloei van het leven, zullen 
we ons ongetwijfeld wel eens heb-
ben afgevraagd. Waarom nu juist 
zo'n goed mens terwijl er talloze 
anderen. . . Immorele overwegin-
gen wellicht, die alleen maar aan-
geven hoe diep de dood van een ge-
liefd medemens ons kan raken. 
Soms is de dood van iemand uit on-
ze omgeving de uitkomst van een 
lang voorziene ontwikkeling.  Van 
mensen die maandenlang worste-
len tussen leven en dood; in gevecht 
zijn met hun ziekte en waarbij de 
einduitslag al bij voorbaat vast-
staat. 
Wij staan hierbij machteloos terzij-
de. We stellen ons welhaast zeker de 
vraag naar de zin van dit alles in de 
wetenschap dat, zelfs als we gelovig 
zijn, de diepere betekenis ervan ons 
ontgaat. 
De dood kortom is alom aanwezig 
en laat niemand onberoerd. 
Hoe kan er dan eigenlijk van ver-
vreemding gesproken worden? 
Eerlijk gezegd geloof ik er niets van 
dat doodgaan mensen niets meer 
zegt; dat ze het dood-gaan en de 
dood zien als iets dat ver van ze af 
staat en waarmee ze eigenlijk ook 
niets te maken hebben. 
Natuurlijk bestaat er in onze sa-
menleving de neiging om het pijn-
lijke te vermijden. be neiging ook 
om weg te drukken wat diep in het 
eigen vlees snijdt en wat ons altijd 
enige vrees inboezemt. 
Maar zal dit mi anders zijn dan in 
het verleden toen de dood, althans 
in onze samenleving, veel dringen-
der en dagelijkser aanwezig was? 
Is de berusting, de aanvaarding van 
bijvoorbeeld een grote  zuigelingen-
sterfte en van de gemiddeld korte 
levensduur die in het verleden be-
stond wel een toonbeeld  van wer-
kelijke acceptatie? Het was meer 
een kwestie van je bij de feiten 
neerleggen, lijkt me zo. 

Net zo aanwezig 
Hoe het ook zij, de dood is in het 
heden nog net zo aanwezig als in het 
verleden. Alleen gaan we er soms 
anders en niet altijd even gelukkig 

mee om en er vinden bewuste po-
gingen plaats om de pijnlijke erva-
ring van ons af te schuiven. Er zijn 
zelfs efficiënt ogende vormen ge-
groeid die een direkte confrontatie 
met de dood niet meer persé nood-
zakelijk maken. Ziekenhuizen, ver-
zorgingstehuizen en verpleeghui-
zen maken het ons wat dat betreft 
gemakkelijker. 't Is de vraag of we 
er iets mee gewonnen hebben want 
zij die voor de dood staan lijken er 
weinig mee gebaat. Doodgaan als 
een eindkuur in een steriele omge-
ving. Maar om nou te zeggen dat dit 
over de hele linie betekent dat we 
van de dood vervreemd zijn? 
Als degenen die over het taboe van 
de dood spreken er mee bedoelen 
dat welhaast niemand moeiteloos 
de dood ervaart en accepteert, ak- 
koord. Maar zo zit het niet. Bedoeld 
wordt duidelijk dat de dood wordt 
weggestopt en dat we het doodgaan 
niet in ons midden dulden, en als 
iets zien dat niet zou mogen plaats- 
vinden, nou ja alleen aan het eind 
van een lang leven. Dat iedereen op 
een lang leven hoopt hoeft evenwel 
de afwijzing van de dood nog niet in 
te houden. Om dan onmiddellijk te 
schermen met een begrip als taboe 
komt me schromelijk overdreven 
voor. 
Wat ik evenwel echt zorgelijk vind 
is, dat juist onder het mom van de 
dood als taboe, er geroepen wordt 
dat mensen weer opnieuw met de 
dood moeten leren omgaan. Er zijn 
er dus blijkbaar onder ons die pre-
cies weten hoe het doodgaan te 
hanteren. De meeste anderen we-
ten er hoegenaamd geen weg mee. 
Zelfs voor het onlosmakelijk met 
het leven verbondene moet er dan 
„gecursust" en begeleid worden, is 
er sprake van professionalisering. 
Voor zover er rond het doodgaan 
vervreemding te ontdekken valt, 
moet ze wel hierin worden aange-
troffen. Klaarblijkelijk kan noch de 
eigen dood noch die van anderen 
meer aan mensen zelf worden over-
gelaten. Was het de profeet Illich 
niet die zei, dat zelfs het doodnor-
male niet meer aan de mensen zelf 
wordt toevertrouwd? 
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IU1RT 

RTI1F 
HART VOOR 'T HART 
Jaarlijks worden ruim 40.000 Neder-
landers getroffen door een hartinfarct. 
Na één jaar zijn 20.000 van hen nog in 
leven. Die groep wil nazorg en begelei-
ding verbeteren. Dat doet de Neder-
landse Hartstichting, die het zonder 
overheidssubsidie moet doen. In april 
werd een landelijke collecte gehouden; 
mocht u die gemist hebben en toch 
hart  hebben voor die zaak? Dan is uw 
bijdrage nog steeds welkom op giro 
20 40 50, t.n.v. Nederlandse Hartstich-
ting, Den Haag. 

PEDOFILIE 
Van het GG-pamflet nr. 4 over PEDO-
FILIE, is een nieuwe bijgewerkte druk 
verschenen. Aan de orde komen; wat is 
pedofilie, wat zijn pedofiele mensen, 
wie zijn het, wat doen ze met elkaar, 
hoe ontstaan kontakten, wat vinden 
kinderen er van en kinderen en sek-
sualiteit. Bestellen door overmaking 
van f 1,50 op gironummer 65 97 12, 
t.n.v. PSVG, Den Haag met vermel-
ding GG-pamflet nr. 4. Pedofilie. 

INDIA 
India heeft besloten om de bijdrage 
aan Unicef met 30 procent te verhogen 
voor dit jaar. Aanvankelijk was 3.8 
miljoen gulden toegezegd: daar is nu 
600.000 gulden bijgekomen. India 
neemt nu een leidende positie in onder 
de ontwikkelingslanden die steun ge-
ven aan Unicef. 

UNICEF 
Unicef heeft voor een waarde van 
200.000 gulden aan directe noodhulp-
goederen gegeven aan Vietnam ter be- 

• strijding van ingewandstoornissen, 
waaraan ongeveer tweeëneenhalf 
miljoen mensen lijden, ten gevolge van 
zware regenstormen. 

AFSCHEID 
De heer J. A. M. H. Damoiseaux nam 
op 26 maart jl. als algemeen secretaris 
afscheid van de Nationale Raad voor 
Maatschappelijk Welzijn. Op 1 sept. a.s. 
zal de heer K. Feringa hem in deze 
functie opvolgen. 

KRITIEK 
„De heren doktoren maken uit wat 
goed voor je is, ze gaan er vanuit dat 
niet alleen het kind gehandicapt is, 
maar de ouders ook." Die klacht werd 
gehoord tijdens een bijeenkomst, die 
op 10 maart in Utrecht werd gehouden 
en was georganiseerd door de Thuis-
hulpcentrale en de werkgroep Klach-
tenbureau van de Nederlandse Organi-
satie van Welzijnswerkers. En aan 
maatschappelijk werkers werd verwe-
ten, dat die soms voor „therapeutje 
willen spelen. Je wilt iets weten over 
vervoersmogelijkheden en je komt 
naar buiten met een relatieprobleem." 

JONG EN OUD 
In de Seniorenreeks, uitgegeven door 
de Nederlandse Federatie voor Be-
jaardenbeleid is als twaalfde deeltje 
„Als kinderen ouder worden" ver-
schenen. Hieraan werd ook meege-
werkt door de Nederlandse Federatie 
voor Jeugd en Jongeren. Vandaar dat 
dit boekje bedoeld is voor zowel oude-
ren als jongeren: „om elkaar beter te 
leren kennen". Bestellen: f 5,— over-
maken op gironummer 531100, t.n.v. 
Ned. Fed. voor Bejaardenbeleid, Den 
Haag, met vermelding no. 12 Senioren-
reeks. 

VROUWEN 
Voor werkende vrouwen of voor „ac-
tievelingen" in vrouwengroepen is de 
week van 6 tot en met 11 juli bestemd, 
waarin aandacht wordt besteed aan 
spel, theater en beweging. Gehouden 
in de volkshogeschool 't Oldorp in 
Uithuizen. Inlichtingen bij de volks-
hogeschool, Postbus 19, 9980 AA Uit-
huizen, tel. 05953-1857. 

VERLIEFD, MAAR DAN? 
In een voor jongeren bestemde bro-
chure wordt het thema „liefde en sa-
menwonen" behandeld. Aan de orde 
komen: centen en liefde, huishouden 
in je eentje of met meer, vergis je niet: 
economie is belangrijk, angst om al-
leen te zijn, wat noem je nou liefde. 
Deze publikatie is onderdeel van de se-
rie Gesprekstoffen met jongeren. Te 
bestellen bij: De Horstink, postbus 400, 
3800 AK Amersfoort, tel. 033-11523. 

TA AK 
Jaarlijks verlaten zo'n 30 á 40.000 dui-
zend jongeren de school voortijdig. Ze 
hebben zulke grote moeilijkheden op 
school dat ze te vroeg tabak van 't leren 
hebben. In een aantal steden w.o. Am-
sterdam, Nijmegen, Tilburg en Kat-
wijk wordt een onderzoek ingesteld 
naar „het waarom". 

LES 
Het Geografisch Instituut te Nijmegen 
heeft een lespakket uitgebracht: „De 
onderontwikkeling van de Derde We-
reld! Latijns-Amerika als voorbeeld" 
Dit lespakket is bedoeld voor het mid-
delbaar onderwijs, maar is ook daar 
buiten bruikbaar. Het pakket bestaat 
uit 300 pagina's lesmateriaal en een 90 
pagina's tellende handleiding. 
Kosten resp. f 10,— en f 5,50, (exclu-
sief porto). Besteladres: Stichting 
Publicaties SOF, Javastraat 33, Nijme-
gen. 

VERDELING KLOPT NIET 
Over de hele wereld gemeten werd in 
1978 450 miljoen ton tarwe geoogst, in 
'79 was dat 426 miljoen ton, in 1980 445 
miljoen ton en voor dit jaar wordt de 
oogst geschat op 470 miljoen ton. De 
voorspellingen voor de tarwe-oogst 
zijn dus gunstig. Toch heerst er in veel 
Afrikaanse landen honger. De produk-
tie is ongelijk verdeeld. 

THEMAWEKEN 
De volkshogeschool Het Witte Huis, 
Grotestraat 262, 7622 GW Borne, tel. 
074-66 14 69, organiseert deze zomer 
een aantal themaweken. Van 13 tot en 
met 18 juli over natuur en milieu 
(ƒ 275,—); van 20 tot en met 24 juli: op-
voeden in je eentje (j* 150,—); van 24 tot 
en met 29 augustus: week voor oude-
ren (f 185,—). Opgeven en inlichtingen: 
bovenstaand adres. 

ZAAIEN EN OOGSTEN 
De Nederlandse Vereniging van pro-
ducenten/kwekers van tuinbouwza-
den wil de Nederlanders aan het zaaien 
en oogsten zetten. Dat schijnt helemaal 
niet zo moeilijk te zijn. . . Zo is de to-
maat een makkelijke plant en bietjes 
(kroten) willen op alle soorten grond 
gedijen; wortels is wat moeilijker, 
maar droogbloemen telen is goedkoop 
en geeft weinig problemen. Uw zaad-
handelaar weet er alles van. 

OMGANGSKUNDE 
Omgaan met anderen is vaak niet een-
voudig. Omgangskunde leert mensen 
in dienst- en hulpverlenende beroepen 
hoé dat moet. U kunt het allemaal lezen 
in: „Omgangskunde op zoek naar iden-
titeit", geschreven door Ben Helmich. 
Een uitgave van Reeks Procesmate-
riaal, prijs f 42,50. 

A AL 
Bij ABAL zijn zendingen binnenge-
komen uit de Philippijnen (o.a. lig-
stoelen (rotan), afdruiprekje, lampen),  
Sri Lanka: lepels van kokosnoot, oli-
fantjes (groot en klein), uit India arti-
kelen van speksteen; waaronder 
doosjes, asbakjes, kopjes, dierfiginir-
tjes e.d. en uit Guinee Bissau verschil-
lende soorten jam. 
In 1980 verkocht ABAL meer dan in 
1979: daar hebben ook Humanitas-af-
delingen aan meegewerkt. Het maga-
zijn te Voorschoten is van maandag tot 
en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur 
geopend. Tel. 01717-7949/7948. 

VROUW, VREDE 
EN GEZONDHEID 
De groep „Vrouw, vrede en gezond-
heid" die uit vrouwelijke verpleeg-
kundigen, artsen en anderen uit de ge-
zondheidszorg bestaat, richt zich tegen 
kernenergie en kernbewapening. Be-
langstelling? Kontakadres: Jannie 
Lips, Leeuwenhof 8, 4817 EN Breda, 
tel. 076-146172. 
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geboeid naar de inleiding van Philip H. 
van Praag over „Emancipatie en vrij-
willigerswerk, uitdaging voor Huma-
nitas in deze tijd." Het was een interes-
sante, gezellige, mooie en vooral leer-
zame dag", schrijft mevr. Sikkema-
Strubbe. 

NIJMEGEN. Op de afdelingsvergade-
ring van Nijmegen kwamen onder-
werpen als een eetplan, ouderen ge-
spreksgroepen en financiële adoptie 
van kinderen in de derde wereld, ter 
sprake. Ook werd het besluit genomen 
om „middels advertenties en een in-
tensieve speurtocht onder de leden 
naar een voorzitter te zoeken", die dan 
de plaats kan innemen van de onlangs 
overleden eerste voorzitter Cor van 
Asch. 

VAASSEN. „Heeft u dat ook wel eens? 
Je zit ergens mee en je weet niet waar je 
ermee terecht kunt. Kon je dan maar 

uit afdelingen 1 

en gewesten 

Mannen achter het fornuis 
»De deelnemers kunnen nu zelf linzensoep, vruchtensalade, stamppot, 
chili con carne, linzentaart en rauwkostsalade klaarmaken. En hun vrou-
wen zeggen verbaasd: allemensen, heb je dat daar allemaal geleerd? 
Ja, dat hebben de mannen die hebben deelgenomen aan de door afdeling 
Zwolle georganiseerde kookcursus voor mannen. Die cursus is bedoeld 
voor alleenstaande mannen, maar ook voor „huisvaders", want als man 
kun je er ineens alleen voor komen te staan, en het is ook heel prettig voor 
de huisvrouw, als haar partner zo af en toe deze taak overneemt. De opzet 
van de (Humanitas) kookcursus voor mannen is zowel uit noodzaak als 
liefhebberij ontstaan, vertelt mevrouw J. G. G. de Groot-Geerdink, die voor 
een kooklerares heeft gezorgd. Met de lerares gaan de mannen aan de slag 
en na het koken wordt er een gezellige maaltijd gehouden. Vandaar dat 
iedereen zijn uiterste best doet voor wat hij op tafel zet. En tijdens het eten 
komen er „verhalen" los: de een heeft voor een paar dagen de leiding in de 
keuken veroverd, de ander kan, als zijn kinderen op bezoek komen, zijn 
specialiteit op tafel zetten en een derde heeft, toen de echtgenote afwezig 
was, zijn eigen fantasieën kunnen botvieren in de keuken . . . Belangstel-
ling voor een (vervolg) kookcursus? Even bellen of schrijven: Mevr. J. G. G. 
de Groot-Geerdink, Herenweg 134 8025 AE Zwolle, tel. 05200-37 160. 

NIEUWS 

ALKMAAR. Ook in Alkmaar een kin-
dertelefoon. Voor velen is Humanitas 
al een vraagbaak. Als iemand niet weet, 
waar hij met • zijn problemen heen 
moet, wordt Humanitas gebeld. Van-
daar dat idee voor een kindertelefoon. 
De gemeente wil er duizend gulden 
„inpompen", maar ja dat is lang niet 
genoeg. Vandaar dat ook anderen, zo-
als het Comité voor Kinderpostzegels 
om subsidie zal worden gevraagd. Veel 
vrijwilligers hebben al hele en halve 
toezeggingen gedaan. Als het allemaal 
lukken wil, gaat de kindertelefoon in 
september a.s. draaien. 

DALFSEN. In het jaarverslag van 
Dalfsen lezen we dat in totaal 52 leer-
lingen betrokken zijn bij taalcursussen 
(Engels en Frans.) Muzieklessen wor-
den er ook gegeven: zowel voor vol-
wassenen als voor kinderen. 

DEN HAAG. In Nieuwsbrief van de af-
deling Den Haag troffen we onder-
staande bijdrage aan van Erik Brom-
meijer (13 jr) en jongste Haagse vrij-
williger: 

„Ieder mens is een mens" 
Vele mensen hebben zo hun doel hun 
eigen leven/en ook velen proberen 
naar dat doel te streven./Deze wereld 
barst van de slechte zaken/rassenhaat, 
oorlogen en dat er mensen zijn die/te 
arm zijn om wat van hun leven te ma-
ken./Die dingen gebeuren toch overal, 
in Pakistan,/in Afrika, in Rotterdam-
Zuidiwaarom schelden we toch op el-
kaar, waarom/moorden we elkaar toch 
uit?/Wat maakt het nu uit, zwart of 
blank, arm of rijk,/we zijn toch alle-
maal gelijk. Ik heb dan wel niks te zeg-
gen, maar toch/is mijn grootste wens, 
dat iedereen op een dag zal zeg-
gen:/waar zijn we toch mee bezig,/„ie-
der mens is toch een mens"./ 

HENGELO. Sinds 16 jan. j.l. draait in 
deze gemeente een telefoonketen. Nou 
ja, in feite twee, met samen elf deelne-
mers. „Intussen zijn er ook al twee ge-
zamenlijke koffiemorgens geweest, die 
erg gezellig waren. Op die manier blijft 
iemand niet alleen een stem", meldt 
mevr. Salemink-Heitink. 

LEEUWARDEN. Op 2 april j.l. organi-
seerden de Leeuwarder Humanitas 
medewerkers een vrijwilligersdag 
voor de provincie Friesland, waaraan 
door dertig mensen werd deelgeno-
men. 's Morgens werden er in kleine 
groepjes gesprekken gevoerd over 
werk, opleiding, interessen en wat er 
meer zou kunnen worden gedaan en 
's middags luisterden de aanwezigen  

eens bellen of schrijven om raad te vra-
gen. Maar bij wie moet je zijn? Mis-
schien kan de Informatiewinkel van 
Humanitas u helpen. Wij hebben hon-
derden adressen en telefoonnummers 
van alle mogelijke instanties en perso-
nen", schrijven de Informatiewinke-
liers uit Vaassen in het afdelingsblad 
van de afdeling N.O. Veluwe. 

ROTTERDAM. In de Rotterdamse 
Humanitaskrant lezen we, dat in de 
Maasstad een klusjesdienst is opge-
richt, die uit drie man bestaat. Maar . . . 
als ze in Rotterdam zeggen Klusjes, 
bedoelen ze ook klusjes, zoals een 
stekker, stopkontakt of slot repareren, 
een heg knippen, een recept wegbren-
gen als iemand alleen ziek thuis ligt. 
Dus gèèn plafonds witten of keukens 
schilderen. Dat zijn trouwens klussen! 
De drie man zijn alleen beschikbaar 
voor de wijken Charlois, Schiebroek, 
Hilligersberg en 110 Morgen. Maar aan 
uitbreiding wordt hard gewerkt. 
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TREEM LIJST 	 
NATIONALE HUMANITAS LOTERIJ 

1981 

Vergunning verleend door de Staatssecretaris van Justitie bij beschikking van 2 februari 1981, nummer L.O. 670/156/006. 
De trekking werd verricht door notaris Mr. N. J. Bunk te Amsterdam op woensdag 29 april 1981. 

HOOFDPRIJS 
15.000, 

nummer:  118712 

2e tot en met 	6e prijs f 1000 ,— alle nummers eindigende op 35625 
7e tot en met 	56e prijs f 100 , — alle nummers eindigende op 7369 

57e tot en met 106e prijs f 25 , — alle nummers eindigende op 4187 
107e tot en met 656e prijs f 10 , — alle nummers eindigende op 009 

Kansspelbelasting zal niet worden ingehouden. 

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

Onze felicitaties als u een prijs heeft gewonnen. Heeft u geen prijs gewonnen dan kan het idee dat wij veel goed werk kunnen doen 
met uw geld voor u een troost zijn. 

Heeft u 
een prijs gewonnen ...! 
dan onze gelukwensen. 

Geen prijs gewonnen... probeer het weer eens bij 
de volgende loterij. U weet wel ... de aanhouder wint! 

Eén ding staat vast! Met de netto-opbrengst van deze en 
volgende loterijen kan Humanitas weer veel nuttig werk 
verrichten. 

U kunt ons ook nog op andere wijze steunen door 
lid te worden van Humanitas of familie en vrienden lid te 
maken. 

U kunt dit doen door bijgaande bon in te vullen/laten in-
vullen en deze op te sturen naar: HUMANITAS, Ant-
woordnummer 4927, 1000 TL Amsterdam. U behoeft 
geen postzegel te plakken. 

P.S. Ook bestaat de mogelijkheid lid te worden voor het 
leven. Inlichtingen hierover kunt u krijgen op het Centraal 
Bureau van Humanitas, J. W. Brouwerstraat 16, Amsterdam, 
bel: 020 — 739444 (de heer Ploeg) 

U kunt ook onderstaande bon insturen: 

Wanneer u zich als lid van Humanitas wilt opgeven, maak dan gebruik 
van deze bon. Stuur hem op aan Humanitas Centraal Bureau, Ant-
woordnummer 4927, 1000 TL Amsterdam. U hoeft geen postzegel op 
de envelop te plakken. 

Ondergetekende, 

mevr./de heer 

geboortedatum 

adres 

woonplaats 

meldt zich aan als lid, tegen een contributie van 	 per jaar')  

zijn/haar gironummer is 

Levensbeschouwing 

Wilt u bij gelegenheid iets doen voor de vereniging, bijv. als bestuurder 
of als vrijwilliger? Ja/nee/hangt er van ar •I 

Mijn opleiding is 

Mijn functie (beroep/vroeger beroep) is 

Mijn interesse gaat vooral uit naar 

Opgegeven door 

Adres 

Woonplaats 

Handtekening 

'1 Doorhalen wat niet van toepassing is. 
"1 De minimum contributie is f 21,50 en voor een echtpaar f 25, — 

Jonge leden tot 23 jaar f 8, — 

Vanzelfsprekend kunt u deze bon ook ter hand stellen aan mensen 
waarvan u verwacht dat zij onze doelstellingen onderschrijven. 
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