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Het vraagstuk van de kernbewape-
ning houdt zeer velen bezig: ook 
binnen Humanitas. 
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KERNWAPENS. De discussie over het kernwapenvraagstuk is 
binnen Humanitas in volle gang. In dit nummer van Van Mens 
tot Mens wordt gespreksstof aangedragen om die discussie te 
ondersteunen. (Pag. 3 t/m 6) 

IiihMENLEVING IN BEWEGING. Dit keer geven wij het 
woord aan dr. H. J. G. Meyer, een van de vier directeuren van 
Ebclips Natuurkundig Laboratorium in Eindhoven. Zijn kijk 
e en zijn vaak originele uitspraken óver micro-elektronica 
(„Wie van het leven houdt, houdt van micro-elektronica") vindt 
u op pag. 8, 9 en 10. 

DEPRESSIES BIJ VROUWEN. Over dit onderwerp schrijven 
Tineke Ooms en Lieske Scheltens „omdat méér kennis veel 
onbegrip zal doen verdwijnen." Pag. 11, 12. 

EN TENSLOTTE onze vaste rubrieken. De mening van lezers 
op pag. 2, JOT (pag. 13). Kort van Stof (pag. 14) en Nieuws uit de 
afdelingen (pag. 15). 
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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. 

Vrede en leven 
Op 21 juni j.l. werd in een zonovergoten 
en met vlaggen versierd Praag de We-
reldconferentie voor Vrede en Leven -
tegen Kernoorlog geopend. In de Ne-
derlandse pers en televisie is weinig of 
geen aandacht besteed aan deze confe-
rentie met delegaties uit 132 landen en 
meer dan 3600 afgevaardigden, w.o. 
deelnemers uit de westerse landen, 
derde wereldlanden én 400 uit de V.S.! 
In het moderne conferentiegebouw,  

waar de grote zaal voor de plenaire zit-
tingen was versierd met rozen uit Lidi- 
ce  (het Tjechische Putten) laaiden de 
discussies in alle openheid en felheid 
op. In alle openheid, zoals ik zelf ervoer 
in de discussie „Sociale, psychologi- 
sche, filosofische en morele aspekten 
van verhoogde bewapening en moge-

- lijke ontwapening." De meningen lie-
pen uiteen, maar men vond elkaar ten 
slotte in een brede eind-conclusie. Dat-
zelfde hoorde ik van andere Neder-
landse deelnemers. 
Aangezien ik beeldend kunstenaar ben 
hield ik me later in de week ook bezig 
met de discussie binnen de groep 
„schrijvers, schilders, en andere wer-
kers op het culturele vlak." Wij beraad-
den ons over de vraag wat je uit hoofde 
van je beroep als kunstenaar kunt bij-
dragen aan de vredeswil. De Engelse 
schrijver James Aldridge vertolkte ons 
aller gevoelens toen hij zei; „Als we 
naar onze eigen rol in deze crisis om het 
voortbestaan kijken, menen wij dat we 
alles moeten doen wat in ons vermogen 
ligt, om cultuur en kunst tot krachtiger 
wapens te maken dan nucleaire bom-
men." 
Het bijzondere van deze bijeenkomst 
was dat al die verschillende mensen 
zich bezig hielden met die ene vraag: 
het voortbestaan van onze wereld, 
waarbij de toekomst van de jeugd cen-
traal stond. 
Tijdens een der plenaire zittingen 
spraken een arts uit Vietnam en uit Ja-
pan over de verschrikkingen van 
„hun" oorlog: Vietnam is nog altijd 
„onbruikbaar" in Hiroshima en Naga-
saki worden nog steeds mismaakte 
kinderen geboren. Hun getuigenissen 
raakten ons tot in het merg. Aan het 
eind van de conferentie deed Romesh 
Chandra, president van de Wereld 
Vredesraad een beroep op ons om alle 
creativiteit van hoofd en hart in dienst 
te stellen van het afwenden van een 
nucleaire oorlog, waarbij hij uiteraard 
ook elke andere vorm van oorlog af-
wees. Daarom mijn pleidooi: laten wij, 
die een jaar geleden een conferentie 
hielden over ,,de humanistische ge-
dachte en de kernbewapening" ons niet 
laten ontmoedigen en ons blijven ver-
zetten tegen Plaatsing van kruisraket-
ten en Pershings in Europa! 

Gerda C. van der Laan 
Amsterdam 

Grote verbazing 
In een gemeenschappelijke vergade-
ring van de afdelingen Alkmaar en 
Bergen-Schoorl brachten onze verte-
genwoordigers verslag uit over het 
door hun bijgewoonde kernwapen-
overleg, dat oP 4 juni j.l. te Amersfoort 
plaatsvond. 
De Humanitas-besturen van beide af-
delingen hebben met grote verbazing 
de rapportage aangehoord. Op deze 
gemeenschappelijke bestuursvergade-
ring werd namelijk gemeld dat het 
hoofdbestuur Officiële deelname onzer-
zijds aan de Vredesdemonstratie op 29 
oktober a.s. in Den Haag niet wenste te 

Oprp°Pdaegverraena.g Pan een onzer vertegen-
woordigers, wat het hoofdbestuur er  

dan wel van dacht, als onzerzijds zou 
worden gedemonstreerd onder meevoe-
ring van de Humanitasvlag, kwam 
slechts een vrijblijvend en nietszeggend 
commentaar. Wij betreuren het ontbre-
ken van een duidelijke uitspraak van 
het hoofdbestuur ten zeerste. 
De naam „Van Mens tot Mens" krijgt 
naar onze mening slechts de waarde 
die het toekomt als niet alleen het lagere 
kader zich bewust is van de betekenis 
ervan, maar ook de besluitvorming 
van het hoofdbestuur zich eraan con-
formeert. 
De afdelingen Alkmaar en Bergen«. 
Schoorl roepen alle andere afdelingen 
van Humanitas op, deel te nemen aan 
de Vredesdemonstratie op 29 oktober 
1983 in 's-Gravenhage. 

Besturen van de afdelingen Alkmaar 
en Bergen-Schoorl. 

Vrede en gerechtigheid 
Mijns inziens is plaatsing van kernra-
keften alleen te voorkomen door met de 
Grondwet in de hand (dé wet die ons 
allen, „zonder cmderscheicls des per-
soons", bindt) een plaatsingsbesluit op 
voorhand onmogelijk te maken. Mocht 
op deze wijze het plaatsingsbesluit on-
grondwettig worden verklaard, dan 
zal dat zonder meer pleiten voor het 
kaliber van onze rechterlijke macht. 

Daarenboven schuilt in die juridische 
overwinning (die in wezen geen over-
winning is, daar zij voor niemand een 
nederlaag is) dé mogelijkheid om rege-
ring en parlement na 38 jaar op het 
juiste spoor, dát van de Verenigde Na-
ties, te zetten. 

Wouter ter Heide 
Langeholte 

Legaten 
Zij, die Humanitas in hun laatste wils-
beschikking een legaat wensen toe te 
kennen, zouden hiervoor de volgende 
formulering kunnen gebruiken: 

„Ik legateer, vrij van rechten en kosten, 
aan Humanitas, nederlandse vereni-
ging voor maatschappelijke dienst-
verlening en, samenlevingsopbouw, 
gevestigd' te Amsterdam,• een som 
groot 	..gulden." 
Schenkingen, legaten en erfstellingen 
zijn onderworpen aan een verlaagd 
vast tarief van 10% ingevolge artikel 
241 lid 4 van de successiewet 1956, ter-
wijl voor schenkingen een bedrag van 
f 5000,— is vrijgesteld van schenkings-
recht en voor legaten en erfstellingen 
een bedrag van f 10.000,— is vrijge-
steld van successierecht. 
Zij, die Humanitas financieel willen 
steunen, kunnen dit doen door over-
making van een bijdrage op postgiro-
rekening 582000 of bij de Hollandse 
Koopmansbank 	(rekeningnr. 
63.50.11.581) ten name van Humanitas 
Centraal Bureau te Amsterdam. 
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met het centraal bureau: wij zullen u 
zo goed mogelijk informeren. 

Marijke Beets 
André Hogers 

Steven Spaargaren 
Huub Mares 
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Het kernwapenvraagstuk 

Kernwapens 
ethisch 
verwerpelijk 
„Het kernwapenvraagstuk, met in 
zich de dreiging van een kernwapen-
oorlog en van een vernietiging van 
leven op een ongekende en niet her-
stelbare schaal, leidt tot een bederf 
van ideeën over menselijke waardig-
heid en -gelijkwaardigheid, tot een 
aantasting van de levenszekerheid en 
dus tot een uitholling van het begin-
sel van medemenselijkheid en zelfbe-
stemming. Als zodanig beïnvloedt dit 
vraagstuk de samenleving tot in haar 
wortels. 
Humanitas is op grond van het hier-
voor gestelde van mening dat gebruik 
en bezit van kernwapens en andere 
massale vernietigingswapens vanuit 
ethisch oogpunt verwerpelijk is". 

Aldus de standpuntbepaling van Hu-
manitas zoals die op de Algemene Ver-
gadering op 29 en 30 oktober 1982 in 
Amersfoort is vastgesteld. Wellicht 
kunt u zich nog herinneren dat de 
voorstellen van het hoofdbestuur toen 
met algemene stemmen werden aan-
genomen. Gesteld werd, dat een ver-
eniging als Humanitas zich niet afzij- 

dig kan houden van het kernwapen-
vraagstuk: Humanitas heeft zich bera-
den op de vraag waar haar verant-
woordelijkheid bij dit vraagstuk ligt. 
Een landelijke stafgroep ontwikkelde 
plannen voor de uitvoering van het 
kernwapenbesluit. Gewerkt is aan een 
veelsoortig aanbod van programma's 
voor bijeenkomsten over „vrede en 
veiligheid" in de afdelingen. Deze 
voorbereidingen worden deze zomer 
afgerond, zodat de afdelingen vanaf 
september van start kunnen gaan. De 
geplande vredesdemonstratie op 29 
oktober a.s. zal ongetwijfeld als een 
stroomversnelling werken. 
Op 4 juni j.l. werd in Amersfoort een 
speciale bijeenkomst voor contactper-
sonen i.v.m. de kernbewapening ge-
houden. Op deze bijeenkomst werden 
een viertal voorbeelden van activitei-
ten gepresenteerd die in dit nummer 
van „Van Mens tot Mens" zijn opge-
nomen. Tevens zijn in dit verband en-
kele brieven en berichten uit het land 
afgedrukt; het bewijs dat het onder-
werp in de vereniging leeft! 

Werkmap 
In september zal er een speciale 
werkmap voor contactpersonen en 
afdelingen verschijnen. Daarin zullen 
de diverse mogelijkheden voor acti-
viteiten worden uitgewerkt; daarbij 
zullen belangrijke adressen  en andere 
suggesties worden opgenomen. Dan 
wordt het tijd om als afdeling aan de 
slag te gaan! Mocht u eerder informa-
tie wensen, neemt u dan contact op 

Aansluiting 
vredes- 
platforms 
„Kunnen afdelingen zich aansluiten 
bij plaatselijke vredesplatforms?" 
Deze vraag kwam naar voren op de 
bijeenkomst van contactpersonen op 
4 juni jl. in Amersfoort. Bij een aantal 
aanwezigen bestond de indruk dat 
Humanitas zich afzijdig wil houden 
van vredesplatforms e.d. Toegezegd 
is in dit nummer van „Van Mens tot 
Mens" vanuit het hoofdbestuur dui-
delijkheid te scheppen. 

Zoals uit de besluiten van de Algemene 
Vergadering blijkt, ligt het op de weg 
van onze vereniging om aan de 
problematiek van vrede en veiligheid 
aandacht te besteden; niemand kan 
zich onttrekken aan zijn of haar ver-
antwoordelijkheid om zich op het 
kernwapenprobleem te bezinnen. 
De laatste zin van de aangenomen 
standpuntbepaling spreekt duidelijke 
taal: „Daarnaast zal het hoofdbestuur 
afdelingen stimuleren op deze gebie-
den zelf activiteiten te ontwikkelen. 
Desgewenst zal het voor begeleiding 
van deze activiteiten zorg dragen (blz. 
16 stukken Algemene Vergadering). 

Plaatselijk 

Het hoofdbestuur ondersteunt het 
streven van afdelingen om zich aan te 
sluiten bij plaatselijke vredesplat-
forms. Op die wijze krijgt Humanitas 
als vereniging voor samenlevingsop-
bouw aansluiting bij het actieve ge-
deelte van de vredesbeweging. De ver-
antwoordelijkheid voor activiteiten op 
het terrein van vrede en veiligheid 
dient bij het afdelingsbestuur te berus-
ten. Vanuit dat besef is het zinnig om 
als vertegenwoordiger van Humanitas 
deel te nemen aan plaatselijke plat-
forms of andere vredesgroepen. De le-
den van Humanitas kunnen dan geac-
tiveerd worden om deel te nemen aan 
activiteiten van plaatselijke of regio-
nale vredesgroepen. Zo'n vorm van 
samenwerking kan voor alle betrok-
kenen bijzonder stimulerend zijn! 

dr. H. Rengelink 
(voorzitter Humanitas) 
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Welk 
vijandbeeld 
heeft u? 
Oorlog, vijandbeeld zijn woorden die 
vaak gebruikt worden in situaties, 
waarin „de mensen die het voor het 
zeggen hebben" de beslissende stap-
pen nemen en wij onszelf als indivi-
duen vrij machteloos voelen. Maar 
ook in het dagelijks leven bedienen 
we ons maar al te gemakkelijk van 
vijandbeelden, die niet onder doen 
voor die welke in de internationale 
politiek gehánteerd worden. 

Wat is dat eigenlijk een „vijandbeeld"? 
Er staat een mooie definitie voor: „Het 
waarnemen van een individu, een 
groepering of een staat als vijand, 
waarbij men ervan uitgaat, dat, zoals 
men het ziet, zo ook de werkelijkheid 
is'. En dat hoeft natuurlijk lang niet al--
tijd zo te zijn. Het heeft dus sterk te 
maken met vooroordelen. 

Het is daarom heel zinnig om je af te 
vragen welk vijandbeeld je eigenlijk 
zelf hebt. Dat heeft niet alleen te maken 
met de Russen of de Chinezen: voor-
oordelen bestaan er ten aanzien van 
allerlei minderheidsgroepen in ons ei-
gen land. Toch is het belangrijk om in-
zicht te verkrijgen in het ontstaan en de 
betekenis van vijandbeelden. Zo'n 
beeld is in de loop der jaren door bein-
vloeding op school, in het gezin, via de 
media ontstaan, zonder dat we het vaak 
zelf in de gaten hebben. Dat merk je 
pas alsje er met anderen over gaat pra-
ten. Dan heeft het vraagstuk van vrede 
en veiligheid ook met jezelf te maken. 

Korte film 

De vraag is hoe je dit gesprek over vij-
andbeelden in de afdeling het beste 
kunt aankaarten. Een manier is het 
vertonen van een korte film; er is veel 
audiovisueel materiaal met betrekking 
tot oorlog en vrede te verkrijgen. In dit 
verband is de film 	het oog van de 
storm" zeer geschikt (te huur bij de 
VNFI te Hilversum, tel. 035-17645). De-
ze 20 minuten durende amerikaanse 
film behandelt op uiterst indringende 
wijze het bestaan van vooroordelen en 
discriminatie. De film laat daartoe een 
experiment zien, dat is uitgevoerd op 
een lagere school in Riceville in Iowa. 

De onderwijzeres wil de kinderen uit-
leggen wat het is om tot een minder.. 
heidsgroep te behoren. Daartoe ver-
deelt ze de klas in twee groepen: een 
groep met bruine ogen en een groep 
met blauwe ogen. Het experiment 
duurt twee dagen; daarna worden de 
ervaringen uitvoerig doorgesproken. 
In de film zie je wat voor invloed zo'n 
vijandbeeld op de betrokkenen, in dit 
geval kinderen, heeft. 
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Discussie 

De film vormt een goed uitgangspunt 
voor een discussie over vijandbeelden 
die we in onze eigen omgeving tegen-
komen en over de gevolgen ervan. Bij 
de discussie kunnen de volgende vra-
gen gesteld worden: 
a. waardoor ontstaat de rol vriend! 
vijand in deze film, en hoe reageert 
men? 
b. wat is er nodig om het beeld beves-
tigd en bevorderd te krijgen dat men 
van elkaar heeft? 
c. op welke manier herkennen we hier 
dingen die elders gebeuren en hoe voel 
ik me daarbij? 

Vooral afdelingen die zich interesseren 
voor de positie van „anderen" (bui-
tenlanders, geestelijk gehandicapten 
enz.) in onze samenleving kunnen deze 
film goed gebruiken. Als eerste aanzet 
tot het nadenken over de positie van 
die „anderen" of hij nu Rus, Marok-
kaan of geestelijk gehandicapt is. 
Beeldvorming over hoe die ander is, 
speelt hierbij een belangrijke rol. Dit 
zou kunnen uitmonden in plannen tot 
wat gerichtere activiteiten vanuit de 
afdeling. 

immemummommaie 

Dienstplicht: 
een probleem 
voos  
u en Jud 
(klein)kinderen? 
In de discussie over „vrede en veilig-
heid" zal het onderwerp dienstplicht 
op een (bepaald moment ter sprake 
kunnen (en voor  sommigen  moeten) 
komen. 
Hoewel slechts een minderheid van 
onze bevolking rechtstreeks gecon-
fronteerd wordt met de dienstplicht, 
krijgt practisell elk Nederlands gezin 
met één of weer opgroeiende kinde-
ren (w.o. zoons) op een of andere ma-
nier met dit  onderwerp te maken. 
Soms zal het Weinig stof tot discussie  

opleveren binnen het gezin. Soms zul-
len er tussen ouders en kinderen en 
tussen kinderen onderling heftige 
discussies losbranden over „het 
waarom van de dienstplicht". Om die 
redenen zou het goed zijn dat ouders 
en kinderen die met dezelfde proble-
men worstelen met elkaar daarover 
kunnen praten. 

Vredesopvoeding 

Het onderwerp dienstplicht staat niet 
op zichzelf. Het speelt weliswaar pas 
op een bepaalde leeftijd, maar in feite 
hoort het bij het hele denken over oor-
log en vrede. In die zin kan het goed 
gekoppeld worden aan het onderwerp 
vredesopvoeding. Wanneer vredesop-
voeding namelijk een integraal deel 
zou uitmaken van de totale opvoeding, 
zou het onderwerp dienstplicht daarin 
al aan bod gekomen zijn, lang voordat 
het moment van „in dienst moeten" 
aangebroken is. In de meeste gevallen 
is dat echter niet het geval. Vredesop-
voeding maakt nl. geen integraal deel 
uit van de opvoeding. Ook op scholen, 
toch opvoedingsinstituten bij uitstek, 
neemt vredesopvoeding geen of 
slechts een marginale plaats in binnen 
het geheel van het educatieve en op-
voedkundig gebeuren. 
Dit zijn zo enkele overwegingen waar-
om het een goede zaak zou zijn om het 
onderwerp dienstplicht in de discussie 
over „vrede en veiligheid" te betrek-
ken. 
Vervolgens komt de vraag aan de orde, 
hoe doe je dat dan? Heeft het zin om 
eenmalig over dit onderwerp te praten 
of moeten het een aantal bijeenkom-
sten zijn? De beantwoording van deze 
vraag is afhankelijk van wat men wil 
bereiken. 

Wanneer het gaat om een algemene 
discussie over het thema dienstplicht 
anno nu, is het mogelijk daar één bij-
eenkomst aan te wijden waarin een 
aantal standpunten pro en contra naar 
voren komen. Hierbij kan dan de vraag 
betrokken worden of dienstplicht 
mensen kan verplichten om kernwa-
pentaken te vervullen. De nadruk bij 
zo'n eenmalige bijeenkomst zal kun-
nen liggen op het thema dienstplicht 
vanuit een algemeen maatschappelijke 
context. 

Huiskamer 

Er kan ook gedacht worden aan meer-
dere bijeenkomsten, maar dan speciaal 
voor mensen die zelf te maken hebben 
met problemen rondom de dienst-
plicht, zoals ouders, kinderen, vrien-
dinnen. In dit geval zal de nadruk ko-
men te liggen op het thema vanuit de 
persoonlijke, c.q. emotionele kant van 
de zaak. In dergelijke bijeenkomsten 
kan ook beter een link gelegd worden 
naar het onderwerp vredesopvoeding. 
Hierbij valt concreet te denken aan 
huiskamerbijeenkomsten, waarin een 
kleine groep mensen in een wat ver-
trouwdere omgeving ervaringen met 
elkaar uitwisselt t.a.v. dit onderwerp. 
Uitgangspunt is: problemen, c.q. 
conflicten binnen het gezin t.a.v. het 
onderwerp dienstplicht. 



Uw gemeente 
wel of niet 
kernwapenvrij? 
De vraag „Uw gemeente: wel of niet 
kernwapenvrij?" is met het aanwij-
zen van de vliegbasis Woensdrecht in 
Noord-Brabant als locatie voor de 
kruisraketten hoogst actueel. Toen 
dit wapenfeit op 28 juni jl. bekend 
werd door middel van een brief van 
minister De Ruiter aan de Tweede 
Kamer, heeft de gemeenteraad van 
Woensdrecht direct gereageerd. Die-
zelfde avond werd onder grote be-
langstelling in de raad een motie met 
acht tegen vier stemmen aangeno-
men, waarin uitgesproken werd dat 
plaatsing van kruisraketten in Neder-
land en dus ook in Woensdrecht on-
gewenst is. Aan het college van B&W 
werd verzocht alle verdere stappen te 
nemen om de plaatsing tegen te gaan. 

Ruim 65 gemeenten in ons land heb-
ben zich de afgelopen tijd kernwapen-
vrijnverklaard. Wat is de betekenis van 
een dergelijke uitspraak? 
De kans dat deze gemeenten in de toe-
komst plaatsing en vervoer van kern-
wapens kunnen verhinderen, wordt 
klein geschat. Toch heeft zo'n uit-
spraak van een gemeenteraad in ieder 
geval het volgende effect. Het laat dui-
delijk zien dat de meerderheid in de 
gemeente deze afschuwelijke wapens 
niet op zijn grondgebied wenst. Dat is 
meer dan alleen een symbolisch ge-
baar.. . 

En Humanitas? 

Gelet op de standpuntbepaling op de 
Algemene Vergadering 1982 van Hu-
manitas, is het bezit van kernwapens 
ethisch verwerpelijk, laat staan uit-
breiding van deze vernietigingswa-
pens. Indien leden van Humanitas hun 
ongerustheid rond kernwapens prac-
tisch vorm willen geven, is één van de 
mogelijkheden te ijveren voor het 
kernwapenvrij laten verklaren van hun 
gemeente. 
Een van de eerste stappen die men kan 
nemen is om ter plaatse na te gaan wel- 

EXCUSE ME, DO 
YOu u.NOW NOW 

CAN REACH 
WOENSINZECNT 

JA.floOR EERST 
RICHTING AMSTERDAM. 
EN ALS JE IN 
-DEN HELDER KAMT 
ALSMAAR 

ke andere groepen „in zijn voor" êf be-
zig zijn met een actie „gemeente kern-
wapenvrij". Als de krachten nog niet 
gebundeld zijn, kan de afdeling het ini-
tiatief nemen de verschillende groepen 
om de tafel te krijgen. Van het krach-
tenveld in de gemeenteraad zal het af-
hangen welke weg gekozen moet wor-
den om het doel te bereiken. Zijn de 
kaarten goed geschud d.w.z. is er een 
meerderheid te vinden voor een der-
gelijke verklaring, dan kan men bij die 
gemeenteraadsleden aandringen een 
initiatief-voorstel te doen. Praten met 
gemeenteraadsleden kan soms zeer 
verhelderend werken om te weten te 
komen hoe ieder er persoonlijk over 
denkt. 
Als te voorzien is dat er géén duidelijke 
meerderheid voor zo'n verklaring in de 
raad te vinden is, kan er druk uitgeoe-
fend worden door bijv. een enquête. 
In Hilversum is zo'n enquête onder de 

Wat vindt u 
van de 
demonstratie op 
29 oktober? 
De keuze van wel of niet meedoen aan 
de demonstratie van 29 oktober a.s. 
hangt af van Uw mening of het zin 
heeft zich te uiten over kwesties die 
uiteindelijk door deskundigen wor-
den geregeld. 
Er is eens onderzoek gedaan bij men-
sen die een overstroming bij een 
stuwmeer overleefd hadden. De men-
sen die achteraf begrepen hadden dat 
het aan de laksheid van ambtenaren 
en de kortzichtigheid van de deskun-
digen te wijten was dat de dam niet 
goed gebouwd was, waren er psy-
chisch en fysiek beter aan toe dan de 
mensen, die eigenlijk niets van de 
oorzaak wilden weten. Dit mecha-
nisme van „je er niet mee bemoeien", 
„je kan er toch niets aandoen", „het is 
toch al geregeld" en „naar mij, maar 
ook naar jou zullen ze heus niet luiste-
ren" lijkt vaak niet te doorbreken. 

Bij pogingen dit mechanisme  te door- 
breken wordt juist de vage angst ten 
opzichte van de strategieën van de be-
leidsmakers, omgezet in boosheid te-
gen de anderen die protesteren. De 
mensen van de vredesbeweging,  die la-
ten merken dat ze bang zijn, dat de we-
reld met kinderen, bloemen  en andere 
plezierige zaken aangetast zal worden, 
worden infantiel,  dom,  idealistisch en 
wereldvreemd genoemd. 
Dat de vredesbeweging er op wijst, dat 
er doorlopend bijna-hoogste alarmtoe-
standen zijn in de militaire hoofdkwar-
tiers, dat het bijna niet voorstelbaar is 
hoe mensen daar in het grootste ge-
heim dag in dag uit mee bezig zijn, dat 

bevolking gehouden. Driekwart van 
de ondervraagden bleek vóór de stel-
ling: „De gemeente dient met alle 
wettelijke middelen plaatsing van 
kernwapens tegen te gaan." 
In de werkmap zullen verschillende 
mogelijkheden uitgewerkt worden om 
in de eigen gemeente aan de slag te 
gaan. Afdelingen kunnen in dit ver-
band een openbare avond organiseren 
met bijv. een forum gericht op de 
plaatselijke politiek. Daarvoor kunnen 
kopstukken uit de gemeenteraad wor-
den uitgenodigd om publiekelijk hun 
standpunt te formuleren. Als de plaat-
selijke pers wordt uitgenodigd, kan dit 
niet zonder gevolgen blijven voor de 
vaak trage besluitvorming in de ge-
meenteraad. Op die manier kan zo'n 
openbare bijeenkomst versnellend 
werken in de richting van meer duide-
lijkheid met betrekking tot kernwa-
pens in de eigen gemeente. 

al het geld voor de bewapening veel 
beter besteed zou kunnen worden aan 
de Derde Wereld, dat het verder zinloos 
zou zijn voor een tegenpartij bij eenzij-
dige ontwapening het zogenaamde 
voordeel van een aanval zonder drei-
ging van tegenaanval binnen te halen, 
al deze argumenten worden met de 
termen gevoelsmatig en idealistisch 
afgedaan. 
De wederzijdse afschrikking is noch 
rationeel, noch vanuit eigenbelang, 
noch moreel te verdedigen. Rationeel 
geredeneerd is het beter te kiezen voor 
een politiek die uitgaat van vertrouwen 
dan voor een politiek die uitgaat van 
wederzijds wantrouwen. 

Stellingen 

Ten behoeve van de discussie binnen 
de afdelingen over het al dan niet mee-
doen met de demonstratie van 29 okt. 
a.s. of met vredesactiviteiten binnen de 
gemeente kunnen er een aantal stellin-
gen geformuleerd worden, die op een 
afdelingsavond besproken kunnen 
worden. Dit kan zowel in een forum-
achtige context gebeuren met mensen 
die een bepaalde stelling willen verde-
digen als in een discussie van de zaal 
zelf. Voorbeelden van mogelijke stel-
lingen zijn: 
* De uitspraak van Humanitas over de 
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Oproep vredesdemonstratie 
Ondergetekenden roepen de leden van Humanitas op om deel te 
nemen aan de grote VREDESDEMONSTRATIE op 29 oktober 
a.s. in Den Haag. GEEN NIEUWE KERNWAPENS IN EUROPA is 
de belangrijkste leus van deze demonstratie; met name de drei-
gende kruisraketten in Woensdrecht vragen om een duidelijke 
afwijzing. De leden van Humanitas kunnen hiertoe bijdragen 
door naar Den Haag te komen. Deze landelijke demonstratie 
wordt georganiseerd door het Komitee Kruisraketten Nee (= 
KKN). Hierbij zijn aangesloten: IKV, Pax Christi, Samenwer-
kingsverband Stop de N-bom, Vrouwen voor vrede, Vrouwen 
tegen kernwapens, Platform van Radicale Vredesgroepen, Hu-
manistisch Vredesberaad, Kerk & Vrede, PvdA, D'66, PSP, CPN, 
EPV, FNV en VVDM. 
De „4 juni-groep": 
J. Bron, M. Beets, J. v.d. Berg, S. Frank, H. Gerlings, A. en S. 
Hogers, W. ter Heide, M. Hofhuis, W. Jaburg, G. Koot, J. Koop-
man, J. Kuipers, A. Laarhoven, R. Masselink, S. Nieuwenhuij-
sen, J. Nuyt, H. Mares, C. v. Oijen, H. Rengelink, A. v.d. Rooy, S. 
Spaargaren, P. Timman, F. Uijen, F. Wolters, K. en J. v.d. Waals, 
L. Wielaard, W. v. Wijngaarden. 
(de KKN is te bereiken onder tel. nr. 070-924331) 

ethische verwerpelijkheid van kern-
wapens komt voort uit levensbe-
schouwelijke beginselen en is geen ui-
ting van politieke gebondenheid. 

* De minderheid binnen Humanitas 
probeert zijn wil op te leggen aan de 
meerderheid, die niet vraagt om on-
dersteuning bij demonstraties tegen de 
politiek van de regering. 

* De vredesbeweging kent twee be-
langrijke tradities, a. pro staat, vrede 
via een wereldorde en 
b. anti-staat, vrede via dienstweige-
ren: ook binnen Humanitas bestaat een 
analoge traditie, samenleving verbete-
ren door verbeteren van de omstan-
digheden van de verzorgingsstaat of 
door de achtergestelde groepen helpen 
zich zelf te emanciperen. 

* Zonder vertrouwen in de z.g. tegen-
partij is geen regeling ten gunste van 
de vrede mogelijk. 

* De huidige toestand waarin wij nu 
leven kan noch met de term „vrede", 
noch met die van „oorlog" worden 
weergegeven. 

Reactie en actie 
Met grote zorg en stijgende verbazing 
heb ik uw open brief in het juninummer 
van „Van Mens tot Mens" gelezen (even 
had ik het gevoel lid van het CDA te zijn 
geworden). 
Wanneer ik lees dat we binnen de ver-eniging nog menen tijd te hebben voor interne discussie over vóór of tegen 
kernbewapening wordt het mij bang te moede. Vervolgens vraag ik mij af wat wij op die zonnige zaterdag de 4e juni in Amersfoort hebben gedaan; zitten polariseren of hebben we geprobeerd 
om de inhoud van artikel 2 uit onze statuten handen en voeten te geven. Het is onmogelijk om in de tijd die ons rest voor er tot plaatsing wordt overge-gaan, nog voorzichtig te blijven opere-ren. De tijd dringt en wij zullen ieder voor zich en als vereniging, die de me-demenselijkheid in haar vaandel heeft, samen stelling moeten nemen tegen verdere bewapening, willen wij onszelf 

en onze vereniging nog serieus kunnen 
nemen. Deze brief is een misschien te 
snelle reactie op uw open brief, maar de 
grote zorg die ik heb, dwingt mij tot 
direct handelen. Hopelijk zal blijken 
dat Humanitas geen vereniging is die 
te bang is om te kiezen. Voorlopig blijf 
ik daar maar op vertrouwen. 

Jeanne v.d. Berg-Henni 
Bergen (N.-H.) 

In Maarssen is Humanitas betrokken 
bij diverse vredesactiviteiten. In het 
vredesplatform Maarssen nemen een 
aantal plaatselijke groeperingen deel: 
IKV, Stop de Neutronenbom, Zwaar-
den tot Ploegscharen en Humanitas! 
Vanuit dit platform is een handteke-
ningenactie gevoerd onder het motto: 
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Maarssen Kernwapenvrij! De oogst 
was 4100 handtekeningen en de actie 
werd ondersteund in de gemeenteraad 
door een initiatiefvoorstel van PvdA! 
PPR-D'66 en PSP 'CPN. Door het colle-
ge van B&W is het voorstel verwezen 
naar de commissie algemene Bestuur-
lijke Zaken waar het is afgestemd. Het 
voorstel kwam opnieuw in de gemeen-
teraadsvergadering van 27 juni jl.; 
toen is het afgestemd met 13 tegen 8 
stemmen. 

Tevens wordt vanaf het platform ge-
probeerd om scholen warm te krijgen 
voor vredesonderwijs. Momenteel 
worden actieplannen voorbereid met 
het oog op de vredesweek in september. 
Tevens worden voorbereidingen ge-
troffen voor de grote demonstratie in 
Den Haag op 29  oktober a.s. 
Humanitas is en blijft in Maarssen ac-
tief, weliswaar met een klein groepje. 
Toch namen we deel aan de demonstra-
tie tegen de dreigende kruisraketten op 
de vliegbasis in Woensdrecht. 

Wiep Jaburg 
Maarssen 

Na de demonstratie rond Dodewaard 
en de grote manifestatie op 21 novem-

ber 1981 in  Amsterdam heeft een grote 
groep vijftig plussers zich verenigd in 

een actiegroeP:  Voor geweldloos pro- 
test, solidair met de jongeren. 
De groep bestaat uit mensen die 
a. verontrust zijn over de waanzin van 
de kernbewa/3". ing en 
b. problemen zien ten aanzien van het 
milieu met betrekking tot kernenergie. 
De 50 + ers staan iedere eerste maan-
dag omstreeks 12  uur 's middags op de  

Dam in Amsterdam bij de zogenaamde 
„Sirene-actie" en verder ook nog iedere 
vrijdagmiddag van 5 tot 6 uur op het 
Leidseplein in Amsterdam in de kring 
„zwijgen voor vrede". 

Verder hebben ze op de meeste manifes-
taties in het teken van de vrede een 
stand waar propagandamateriaal 
verkregen kan worden en waar aan 
zoveel mogelijk ouderen gevraagd 
wordt zich aan te sluiten bij de 50 + ers. 
Informatie over de activiteiten van de 
50+ ers kan verkregen worden bij: 
— Henny Knuttel, tel. 033-63 18 63 (tus-
sen 9 en 10 of tussen 18 en 19 uur) of bij 
— Helly Mr-..rik, tel. 020-44 82 94. 
Iedere eerste woensdag in de maand 
komt er een groep 50+ ers bijeen op de 
Keizersgracht 262 sous in Amsterdam, 
waar men van gedachten wisselt en 
plannen maakt. 

„In deze tijd is een vredesbeweging van 
groot belang. De vredesbeweging is in 
staat om grote groepen mensen op de 
been te brengen tegen de wapenwed-
loop en de daarmee gepaard gaande 
bedreiging van de vrede. Alleen vanuit 
het volk is tegendruk mogelijk tegen 
wapenindustrie en militaire top, die 
alsmaar door willen bewapenen, ter-
wijl de wereld al vele malen vernietigd 
kan worden". 

Dit zei prof. B. V. A. Rtiling op 23 maart 
jl. tijdens de eerste manifestatie van de 
nieuw opgerichte vredesgroep Kanaal-
streek in Groningen. De eerste activi-
teiten van deze vredesgroep trokken 
zo'n 150 mensen naar café De Scheeps-
joager in Musselkanaal. Naast de in-
leiding van Wiling werd er ook infor-
matie verstrekt bij een groot aantal 
stands van onder meer Humanitas, 
Vrouwen voor Vrede, Stop de Neutro-
nenbom, het IKV en de Wereldwinkel. 



-r _derende gezichten in Den Bosch 

De FORD-SIERRA, hoofdprijs van de Humanitas-Vara Ombudsman lote-
rij ging dit keer naar Den Bosch. Joop van Dalen reikte op I juli j .l. namens 
Humanitas de sleuteltjes over aan de dolgelukkige winnaar, de heer A. 
Chambon. 
Omdat defriteuse óók naar Den Bosch ging poseerde winnares mevrouw W. 
C. M. Verhoeven, „met friteuse aan de voet" graag voor hetzelfde plaatje. 

Algemene vergadering 
van afgevaardigden 
Op 12 november a.s. wordt de jaarlijkse Algemene Vergadering 
van Afgevaardigden van Humanitas gehouden in het Conferen-
tiehotel Evert Kuipers te Amersfoort. 
De Algemene Vergadering zal dit jaar beperkt blijven tot één dag 
en zal voornamelijk gewijd zijn aan huishoudelijke zaken, 
waaronder de beleidsverantwoording van het hoofdbestuur, het 
gevoerde financiële beleid en het redaktiebeleid van Mens tot 
Mens. Ook zal plaats ingeruimd worden voor de behandeling van 

enige beileidsvoorstellen, waarover wij in het oktobernummer 
van Van Mens tot Mens nadere mededelingen zullen doen. 
Voorts staat de (her)benoeming van een zevental hoofdbestuurs-
leden op de agenda. Vast staat dat de voorzitter, de heer H. 
Rengelink, zich herkiesbaar stelt, evenals de heren J. J. v. Arra-
gon, S. F. Breuer en J. Koopman. 
De heren Ph. H. v. Praag en A. A. Ruitenberg stellen zich niet 
meer herkiesbaar. 

Op de afdelings-ledenvergaderingen die in de komende maand 
gehouden worden zullen de agendapunten voor de Algemene 
Vergadering besproken wouden; kandidaten voor het hoofdbe-
stuur gesteld en afgevaardigden naar de Algemene Vergadering 
gekozen worden. 

Steiágen 
Uit het oogpunt van de emancipatie 
van de vrouw is de aandacht, besteed 
aan de kwestie van het al dan niet 
invoeren van sexe-neutrale beroeps-
namen, verspilde energie. 
(F. van den Burg, Groningen) 

Ons vorstenhuis geeft blijk het wan-
trouwen van veel ouders in de kwali-
teitsontwikkeling van het nederland-
se middelbaar onderwijs te delen. 
(M. T. M. Scheffers, Groningen) 

Welijn door de 
CUS b° 9n 
Op 16 november 1908 werd de eerste 
algemene vergadering gehouden van 
de „Nederlandsche Vereeniging voor 
Armenzorg en Weldadigheid" (nu: Na-
tionale Raad voor Maatschappelijk 
Welzijn). De NRMW gaat dit 75-jarig 
bestaan „vieren" met een welzijnscon-
gres in de Leeuwenhorst te Noordwij-
kerhout op 8 en 9 november a.s. waar 
de blik gericht zal zijn op de toekomst 
„omdat de huidige knelsituaties in het 
welzijnswerk een uitdaging bevatten 
tot een nieuwe aanpak". Deelnemers-
prijs f 115,—, maaltijden, documentatie 
en eindverslag inbegrepen (exlusief 
overnachting: f 72,30). Aanmelding 
schriftelijk (of telefonisch: 070-
51 21 41), Nationale Raad voor Maat-
schappelijk Welzijn, Eisenhowerlaan 
146, 2517 KP Den Haag. 

Nieuws van de N.S.H.B. 
De Humanistische Stichting Huisves-
ting Bejaarden (HSHB) Noordoost-
polder is inmiddels notarieel opge-
richt. Voorzitter en secretaris van de 
stichting zijn resp. de heren A. voor 
den Dag, Drostlaan 49, Emmeloord. 
Telefoon 05270-12966 en Y. Post, 
Drostlaan 76, Emmeloord. Telefoon 
05270-13805 geworden. 
In de Zuidert te Emmeloord worden 
voorlopig 30 bejaardenwoningen ge-
bouwd. Leden van Humanitas of het 
Humanistisch Verbond genieten de 
voorkeur, maar de behoefte en het aan-
tal voorkeurpunten bepalen wel de 
volgorde van toewijzing. Ook 55-jari-
gen die niet of gedeeltelijk in het ar-
beidsproces zijn opgenomen, kunnen 
met voldoende voorkeurpunten in 
aanmerking komen. Nadere inlichtin-
gen bij de heren Voor den Dag en Post. 

** 

Op 31 augustus a.s. vindt de officiële 
opening plaats van het wooncentrum 
voor ouderen „De Koppel" te Utrecht/ 
Lunetten. De Humanistische Stichting 
voor Huisvesting van Buitenkerkelijke 
Bejaarden Utrecht nam het initiatief 
voor de bouw, terwijl de Humanisti-
sche Bouwstichting Bejaarden Huis-
vesting (H.B.B.) te Amsterdam deze 
bouw realiseerde èn eigenaar van dit 
wooncentrum is. 
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Dr. Meyer: Het is een volstrekte illu-
sie om te denken dat je in onze samen-
leving met al zijn gebreken maar óók 
met al zijn mogelijkheden, de techno-
logische ontwikkeling zou kunnen te-
genhouden. Daarbij zeg ik óók: ge-
lukkig niet, omdat ik van mening ben 
dat economische vrijheid onlosmake-
lijk verbonden is met politieke vrij-
heid. De prijs die je voor economische 
en dus voor politieke vrijheid betaalt, 
is een stuk autonome ontwikkeling 
van de techniek. Misschien kan ik het 
nog iets sterker zeggen - het is alle-
maal een beetje zwart-wit wat ik zeg-
maar idealisme dat micro-elektroni-
ca afwijst, leidt uiteindelijk tot cha-
os. U sprak over verlies aan arbeids-
plaatsen in verband met de invoering 
van micro-elektronica. Maar om bij 
Philips te blijven: Philips is de enige 
grote industrie die Japan op het ge-
bied van consumenten-elektronica, -
radio, TV en noem maar op aan kan. 
Als wij die concurrentieslag waarin 
we zijn verwikkeld verliezen, zou dat 
voor Nederland alleen al een verlies 
van zeg 70.000 arbeidsplaatsen bete-
kenen... 

- Maar het gaat niet alleen om ar. 
beiclsplaatsen bij Philips. In het alge-
meen zijn mensen bang dat er door au-
tomatisering steeds meer arbeids-
plaatsen verloren gaan. 
Dr. Meyer (met zeer luide stem) „Laat 
ik daar een paradox tegenover stellen. 
Wie de arbeidsplaatsen lief heeft, redu-
ceert ze. Je kunt kiezen: automatiseren 
of niet-automatiseren. In het eerste ge-
val kun je via geleidelijke arbeidstijd-
verkorting hopenlijk tot een herverde-
ling van werk komen. Vooral de jonge 
mensen moet je daarbij een kans ge-
ven. Naar mijn mening moeten we ons 
als samenleving vooral hoeden voor 
jeugdwerkloosheid, die ingebed is in 
een algehele werkgelegenheidsver-
mindering. Dat is over de hele wereld 
een groot probleem èn het is zeker ook 
voor Humanitas een probleem om zich 
mee bezig te houden. 
Maar nu mijn paradox. Zonder verre-
gaande automatisering zou je mis-
schien gedurende een paar jaar méér 
werkgelegenheid hebben. Daarna zul 
je echter in een complete chaos belan-
den, omdat we door onze concurrenten 
uit de markt worden gestoten. Wie zich 

,Wie bang is 
voor micro- 
elektronica 
is bang voor 
het leven' 

Dr. H. J. G. Meyer 

In het kader van Samenleving in Beweging hadden wij 
een gesprek met dr. H. J. G. Meyer, een van de vier direc-
teuren van het Philips Natuurkundig Laboratorium in 
Eindhoven èn een paar jaar geleden nog gewestelijk voor-
zitter van Humanitas in Noord-Brabant. 
Wij praten met hem over de angst, die bij veel mensen 
bestaat voor de „chips". Dr. Meyer vindt die angst voor 
chips volkomen ongegrond maar spreekt zelf konsekwent 
van micro-elektronica. 

„Alsjeblieft géén chips. Chips dat is net zoiets als frites die 
je bij de frites-kraam kunt kopen." 
In zijn zonnige werkkamer zitten we aan een grote verga-
dertafel met dr. Niels Wiedenhof wetenschappelijk voor-
lichter van Philips, die af en toe lachend zal vragen „of hij 
er iets relativerends aan toe mag voegen." 
De heer Meyer laat zijn woorden met wijdse gebaren ver-
gezeld gaan en zijn vaak zeer originele stellingen spreekt 
hij met veel nadruk uit. Al direct aan het begin van ons 
gesprek zegt hij: „Wie bang is voor micro-elektronica is 
bang voor het leven. Zo simpel ligt dat." 
Hij wil die uitspraak graag nader verklaren. 
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Chips vormen het hart van vele moderne apparaten; óók van de beeld plaatspeler, 
waarvan op deze foto de montage. 

tegen de automatisering verzet krijgt 
de rekening vroeger of later gepresen-
teerd in de vorm van een catastrofale 
ineenstorting van de werkgelegenheid. 
Het is zeilen tussen Scylla en Charibdis 
en het zal allemaal veel stuurmans-
kunst vergen". 

- Flinke arbeidstijdverkorting acht u 
noodzakelijk? 
Dr. Meyer: „Naar mijn mening wèl, 
maar u moet natuurlijk wel bedenken 
dat dergelijke vraagstukken niet tot 
mijn vakgebied behoren. Alles wat ik 
hierover te berde breng, poneer ik min 
of meer als leek, als staatsburger die 
over deze zaken heeft nagedacht. Laat 
ik er een paar persoonlijke dingen over 
zeggen: ik ben in de dertiger jaren op-
gegroeid. Ik heb gezien hoe werkloos-
heid en met name jeugdwerkloosheid 
tot maatschappelijk nihilisme en poli-
tieke verruwing kan leiden. Kijk wat er 
in Duitsland is gebeurd! Als we met 
een jeugd te maken krijgen die nooit 
gewerkt heeft . . . enfin, ik denk dat dat 
uitermate gevaarlijk is. Zoals ik al eer-
der zei: ik ben van mening dat het 
probleem grotendeels kan worden op-
gelost door een geleidelijke arbeids-
tijdverkorting in te voeren: 38 mis-
schien wel 30 uur per week. Daarnaast 
zul je de bedrijfstijd moeten verlengen. 
Laat ik een voorbeeld geven. Ik zou 
hier in het laboratorium liever met 
twee ploegen die elk zes uur werken, 
willen opereren dan met één ploeg die 
acht uur per dag bezig is. Op die manier 
maak ik een beter gebruik van mijn 
investeringen en zou ik dus de concur- 
rentie beter aan kunnen, vermoed ik. 
Maar nogmaals: ik ben geen politicus, 
maar een technicus die nadenkt en 
vooruit denkt en die uitspraken doet 
over de onvermijdelijkheid van de 
opmars van de micro-elektronica. En 
het is een áb-só-hl-té noodzaak dat Ne-
derland meedoet en niet de boot af-, 
houdt. 
Hoe je precies de werkgelegenheid 
moet managen, weet ik niet. Ik probeer 
alleen wat algemene dingen te zeg-
gen." 

't Wonder tart de kleine chip.. . 

Dr. Wiedenhof: „Je zou er natuurlijk 
aan toe kunnen voegen dat er met de 
vakbonden overlegd wordt over dit 
soort zaken. De gedachten gaan daarbij 
inderdaad in de richting van arbeids-
tijdverkorting, gepaard aan flexibilise-
ring van de arbeidstijd". 

- Maar de robotisering houdt toch een 
grote groep mensen buiten het arbeids-
proces. Misschien krijgen sommigen 
wel nooit een baan .„ Of vindt u dat 
ook een politieke vraag? 
Dr. Meyer: „Ik ben zo eigenwijs om 
tóch een antwoord te geven. Als je een 
keus moet maken tussen jong en oud 
moetje kiezen voor jonge mensen. Dat 
kan betekenen dat je ouderen eerder 
uit het arbeidsproces laat vertrekken. 
Iemand van 55 jaar heeft echter al een 
stuk van zijn werkzame leven gehad. 

aanpas-
singsmoeilijkheden kampen, als ze, 

velen met  Natuurlijk zullen 

om welke reden dan ook - vervroegd 
moeten uittreden. Maar ik denk dat de 
individuele schade die je berokkent 
door mensen vroeger te pensioneren, 
kleiner is dan de sociaal-hygiënische 
schade die je teweeg brengt alsje gene-
raties laat opgroeien die nooit gewerkt 
hebben. Dat is mijn stellige overtui-
ging." 

- U bent bang voor radicalisering van 
de jeugd,? 
Dr. Meyer: „Ja precies, zelfs erg bang. 
En daarom denk ik dat je de oplossing 
moet zoeken in arbeidstijdverkorting,  

selectieve werkleven-verkorting en in 
verlenging van de bedrijfstijd. En 
daarbij moeten de ouderen de jeugd 
voorrang geven. 
Oh, ik lees ook kranten hoor en ik weet 
dus dat de regering zich zorgen maakt 
over de kosten van de oude dag-voor-
ziening, maar .. eh nogmaals: ik ben 
technicus, geen politicus en ik heb er 
dus geen kant-en-klaar recept voor. 
Maar één ding weet ik zeker: niks 
kwaaier dan werkloze jongeren." 

- Iets anders: zal die onvermijdelijke 
technologische ontwikkeling hogere ei-
sen stellen aan werknemers? 
Dr. Meyer: „De wereld zal anders wor-
den; veel vakken zullen - laat ik zeg-
gen- een abstrakter karakter krijgen. 
De toekomstige laboratorium- of fa-
briekswerkplaats zal meer op een kan-
toor gaan lijken . . . máár met mensen 
achter computers verdwijnt het tradi-
tionele vakmanschap niet. Dat blijven 
we nodig hebben. Vermoedelijk wel in 
iets mindere mate en in een breder 
gamma, omdat vakkennis gedeeltelijk 
in computerprogramma's zal zijn vast-
gelegd, zodat de machines het werk 
kunnen doen. Preciese voorspellingen 
zijn moeilijk; onze fantasie schiet vaak 
tekort. Ik blijf maar dicht bij huis: het 
Philips Natuurkundig Laboratorium is 
één van de mooiste zo niet dé mooiste 
werkplaats van Nederland. We hebben 
enige notie welke richting het zal uit-
gaan, maar details geven . . .? Nee, dat 
kan niemand. Wij zijn intensief bezig 
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met bij- en herscholingscursussen, 
maar verder dan vijfjaar vooruit kijken 
is niet mogelijk. De technologische 
ontwikkelingen gaan razend snel. Wel 
weten we dat er een grote wissel op het 
aanpassingsvermogen en de flexibili-
teit van de mensen zal worden getrok- 
ken. D 	rbij is mijn „geloofsovertui- 
ging" dat het erom gaat mensen te le-
ren, hoe ze moeten leren. Naar mijn 
mening is dat zelfs het belangrijkste 
doel van het onderwijs. Dat moet erop 
gericht zijn mensen eraan te wennen 
geen vrees te hebben om op hun 35ste 
weer eens een paar weken in de 
schoolbanken te gaan zitten. 
Om nu naar uw vraag terug te keren: de 
huidige ontwikkeling eist dus in be-
paalde opzichten méér van de men-
sen ... Maar een aantal zaken zul je 
nooit kunnen automatiseren. Ik zie 
niet in hoe je een ober in een restaurant 
zou kunnen vervangen zonder afbreuk 
te doen aan het concept van restau-
rant ... Een ander voorbeeld is een 
klein magazijn. Daar kun je de maga-
zijnbediende niet vervangen. Dat geldt 
ook voor het fabriceren van enkele 
exemplaren van een hoogwaardig pro-
dukt Daar blijft de vakman aan te pas 
komen, evenals voor het repareren en 
onderhoud van machines. 
- Is uw ervaring dat jongeren makke- 
/ijker met computers omgaan dan ou-
dere werknemers? 

Dr. Meyer: „Zonder meer! Jongeren 
hebben er geen enkele moeite mee, die 
weten niet eens waar je het over hebt 
als iemand daar eng over doet." 
- 	Is dat ook een reden waarom jonge- ren de plaats van ouderen moeten in-nemen? 

Dr. Meyer: „Ja, dat is een heel ander 
facet ... Daar kan ook een zekeretra- 
giek in schuilen, maar ook hier 
naar mijn mening weer datje somsein-
dividuele tragiek op de koop toe moet 
nemen als de sociale hygiëne je lief is." - Nu over de produkten die hier ge-maakt worden. Hoe denkt u dat het toe- komstige huis eruit zal zien. Staat dat vol computers. 

Dr. Meyer: „Laat ik eerst dit zeggen: ik 
hoor niet meer tot de jongeren. Die kij-
ken er wellicht anders tegenaan dan ik. 
Ik geef dus maar een persoonlijke im-
pressie. Voor het huishouden denk ik 
niet aan computers zoals sommige 
computerdeskundigen erover praten: 
afspraken maken per computer, koken 
aan de hand van je computer, daar ge-
loof ik niet aan. 
Maar ik denk wel dat de apparaten die 
we zullen gaan gebruiken technisch 
vervolmaakter zullen zijn. Zo zul je in 
de toekomst tegen je TV-toestel kun-
nen roepen: „Kanaal 4" en floep daar is 
kanaal 4. Of „iets te bleek", en dan cor-
rigeert het toestel de kleur . . ." 

- Er zijn zulke mooie apparaatjes 
waarmee je vanuit je stoel al van alles 
kunt regelen. 
Dr. Meyer: „Jawel dat is zo, maar het 
kan nog makkelijker. Vraag me nu 
alsjeblieft niet of de mensheid met al 
die dingen gelukkiger wordt. Ze 
wordt er niet gelukkiger, maar ook 
niet ongelukkiger door. 
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We zijn tot een aantal dingen in staat 
en dat manifesteren wij ook. Dat heb-
ben we vanaf het begin van de mens-
wording gedaan. Uit existentieel 
oogpunt is die luxe misschien over-
bodig, maar het blijkt keer op keer 
(benadrukt elk woord) dat men die 
luxe nu eenmaal wil. En als wij die 
dingen niet maken, maken de Japan-
ners ons wel duidelijk dat het niet gek 
genoeg kan, om het zomaar eens uit te 
drukken. Wij doen dus zeker mee. We 
zien dat er markten zijn en het is de 
taak van een ondernemer om dan ac-
tief te zijn. De werkgelegenheid profi-
teert ervan." 

- Beheerst Japan de markt van de mi-
cro-elektronica? 
Dr. Meyer: „In Japan trekt men veelal 
samen naar buiten op. Dat is in Europa 
veel moeilijker. Maar Philips is nog 
steeds (op één na) de grootste firma op 
het gebied van de consumenten elek-
tronica in de wereld. Wij kunnen de 
Japanners aan. Kijk naar wat er in 
Amerika is gebeurd. Op het gebied van 
de consumenten-elektronica is dat 
land nergens meer. Men kan daar niet 
eens meer een video-cassetterecorder 
maken. Alles wordt uit Japan gehaald. 
Philips was daarentegen de eerste die 
met een video-cassetterecorder uit-
kwam en het door Philips gelanceerde 
audio-cassette systeem is door de hele 
wereld als standaard aanvaard. Wij 
hebben ook de compact disc uitgevon- 
den: een revolutie op het gebied van de 
grammofoon. We kunnen nu al zeggen 
dat de compact disc de opvolger is van 
de klassieke platenspeler. De hele we- 
reld volgt het nieuwe door Philips be-
dachte compact disc systeem. Over een 
jaar of wat heeft iedereen zo'n ding in 
de huiskamer, allemaal mogelijk 
dankzij de micro-elektronica." 

Dr. Wiedenhof: „Ik wil er nog iets aan 
toevoegen: in feite dringt de micro-
elektronica vrij ongemerkt in het huis-
houden door, zonder dat iemand zich 
dat realiseert. Vergelijk een heden-
daags TV-toestel met een van pakweg 
15 jaar geleden. Het nieuwe zit vol elek-
tronische circuits. Er komt hoe langer 
hoe meer micro-elektronica in het 
huishouden en daarmee zal ook de ge-
bruiksvriendelijkheid van de appara-
tuur toenemen. De apparaten worden 
„intelligent". Je hoeft niet meer op 20 
knoppen te drukken om iets te laten 
marcheren. Om bij dat TV-toestel te 
blijven: als je straks „kanaal 4" roept, is 
de computer intelligent genoeg om te 
weten dat het toestel dan wel moet 
áánstaan. Als dat niet het geval is, zorgt 
de computer daar voor . . ." 

- Misschien zegt u Weer: dat is mijn 
terrein niet, maar wat gebeurt er met 
de arme landen? Wordt de kloof tussen 
het westen en de arme landen niet nog 
breder als de micro-elektronica verder 
oprukt? 

 

Dr. Meyer: „Laat ik een metafoor ge-
bruiken . . . (z'wkigt enige tijd en dán:) 
Ik loop in een mooie rozentuin; in één 
van de rozenstruiken zit een giftige 
slang. Ik doe mijn uiterste best om weg 
te lopen, om ergens een struik af te 
snijden waarmee ik de slang van me af  

kan houden. Zegt u dan: je maakt dat 
perk kapot? 't Is niet zo'n mooie meta-
foor, maar hopelijk verduidelijkt hij 
wel wat ik bedoel. 

Onze produkten zijn zeer hoogwaar-
dig. Hoe hoogwaardiger onze produk- 
ten worden, hoe meer ruimte er voor de 
ontwikkelingslanden komt om een-
voudiger produkten op de markt te 
brengen. Voor het maken van geavan- 
ceerde produkten heb je een geweldige 
kennis nodig, die je alleen stap voor 
stap kunt opbouwen. Daarom kan de 
meest geacheveerde apparatuur alleen 
maar in de technologisch verst-ont- 
wikkelde landen worden gemaakt. Dat 
kan ruimte scheppen voor technolo-
gisch minder ontwikkelde landen." 
Dr. Wiedenhof: „Er is nog een ander 
aspekt. De micro-elektronica kan ook 
een heel grote hulp betekenen voor 
ontwikkelingslanden. Er zijn veel 
voorbeelden: in de agrarische sektor 
kunnen mensen via transistorra-
diootjes, gewaarschuwd worden voor 
zwermen sprinkhanen die met behulp 
van satellietbewakingssystemen zijn 
opgespoord. En wie satellietbewa-
king zegt, zegt ook micro-elektronica. 
Met behulp van een interactief video-
langspeelplaatsysteem kun je onder-
wijs geven, les in het repareren van 
landbouwwerktuigen, lessen in hy-
giëne. De meest afgelegen gebieden 
worden voor educatieprogramma's 
toegankelijk dankzij moderne com-
municatiemiddelen. De kenniskloof 
vermindert daardoor." 

- Nog één vraag: De Nissanfabrieken 
in Japan hebben met de vakbonden een 
robot-overeenkomst gesloten met het 
oog op de gevolgen van de automatise-
ring voor werknemers. Lijkt u dat zin-
nig? 
Dr. Meyer: „Ik zei al eerder dat de mi-
cro-elektronische revolutie nieuwe ei-
sen stelt aan de mensen. Wij zijn vrij 
systematisch bezig mensen daarop 
voor te bereiden. Wij zijn ons bewust 
van de menselijke aspekten. Als men-
sen zich verzetten tegen de verande-
ringen ben je nergens. We moeten ze 
voorbereiden en laten inzien dat het 
nodig is om mee te doen. Het idee datje 
automatisering zomaar als „een kracht 
van buiten" over de schutting kunt 
gooien is volstrekt onzinnig. Maar de 
ontwikkelingen gaan wel erg snel. En 
je moet dus zorgen dat je je snel aan-
past en die ontwikkeling op een goede 
manier gebruikt. De techniek ontwik-
kelt zich autonoom, maar niet in een 
vacuum. Laten we proberen het spel 
van vrije krachten mee te spelen en'de 
ontwikkelingen in de hand te houden. 
In een wereld vol concurrentie geldt: 
wat jij nalaat te doen, doet onmiddel- 
lijk je concurrent. Verzet is onzin, het 
onvermijdelijke kun je niet vermijden; 
dat is een illusie. De samenleving ver- 
andert onvermijdelijk en dat roept te-
genkrachten op. Maar dan gaat het er- 
om het juiste evenwicht te vinden. En 
dat kan. Daarom wil ik eindigen met: 
„Wie van het leven houdt, is niet bang 
voor micro-elektronica; die maakt er 
gebruik van!" 

Ank van Zachten 



Niet alle jonge moeders voelen zich 100% gelukkig na de geboorte van hun baby. 

Soms verstoren „p.n.d.'s" dat geluk. 

bres des bij vrouwef 
Wij ontvingen onderstaand 
artikel, waarmee Tineke 
Ooms en Lieske Scheltens (uit 
het Gewest Groningen) „een 
bijdrage hopen te leveren aan 
een betere beeldvorming van 
de positie en rol, van de vrouw 
in onze samenleving." 
Zij schreven dit artikel voor 
vrouwen die aan een depres-
sie lijden en óók voor haar 
omgeving, want „door meer 
kennis over deze zaken zal 
veel onbegrip verdwijnen." 
Zij zijn van mening „dat het 
voor deze vrouwen erg be-
langrijk is hoe de omgeving 
reageert. Met kritiek en ver-
oordeling? Of met opvang en 
begrip? Het zal ook erg van de 
omgeving afhangen hoe een 
vrouw door een depressie 
heen komt. Dit is ook belang-
rijk voor Humanitasmensen 
om te weten! Als men wat 
meer begrip en wat minder 
gauw een oordeel gaf, zou de 
maatschappij er in het geheel 
wat humaner gaan uit zien. 
De schrijfsters zijn van me- 

ning dat depressies bij vrou-
wen in eerste instantie van 
maatschappelijke aard zijn. 

In vergelijking met de vrouwen van 
vroeger, is er nu voor vrouwen een an-
der zwaartepunt gekomen in een huis-
houden met kinderen. Vroeger lag het 
accent vooral op de materiële verzor-

ging. Het huishouden vergde erg veel 
inspanning en tijd. De vrouwen moes-
ten vaak ploeteren en zwoegen om het 
vaak grote gezin, zo goed mogelijk te 
verzorgen. Dit was zeker geen gemak-
kelijke taak. De materiële verzorging is 
in veel gevallen nu gemakkelijker ge-
worden door huishoudelijke appara-

tuur. De nadruk ligt nu meer op de im-
materiële kant. Naast alle energiever-
slindende karweitjes, die je nu een-
maal hebt in een huishouden met kin-
deren, is het aspect voorlichting en be- 

s) om de geleiding (bij 	onderwil  v. bij 
kinderen op een maatschappij als de 
onze voor te bereiden, zwaarder ge-
worden. De situatie wat betreft school, 
werk, geld en sexualiteit zijn sterk ver-
anderd. 

Veel moeders ervaren deze verant-
woordelijkheid als drukkend en zijn 
onzeker of ze het wel goed doen. En 
veel vrouwen rollen in  het moeder-
schap met romantische verwachtingen 
over een kind en een gezin. Dit beeld  

wordt van alle kanten overgebracht. 
Allereerst vaak door de ouders, door de 
omgeving, de school, de boeken, radio, 
televisie en kranten. 

Vaak moeten vrouwen automatisch de 
situatie accepteren, dat zij als vrouw 
niet alleen moeder, maar ook opvoed-
ster en huishoudster worden. 

Eerst een baan 

Er wordt op gewezen dat veel jonge 
vrouwen voor haar huwelijk een leu-
ke baan hadden met de daaraan ver-
bonden sociale kontakten en maat-
schappelijke integratie. Voor de man 
verandert er na zijn huwelijk en de 
geboorte van een kind weinig; anders 
ligt dit bij de vrouw. 

Haar leven wordt ineens heel anders. 
Het huwelijk en de geboorte van een 
kind betekenen een enorme overgang; 
van een eigen leven, een plaats in de 
maatschappij en veel vrienden naar 
een leegte, geen eigen vrienden meer 
hebben en het gevoel buitengesloten te 
zijn van het maatschappelijk gebeu-
ren. 
Veel vrouwen met kinderen hebben 
een realistischer beeld gekregen van 
het moederschap: naast de leuke din-
gen van de kinderen is het vaak vlie-
gen, rennen, draven, een opgesloten 
gevoel, schuldgevoelens, een druk-
kend gevoel van verantwoordelijkheid 
en onzekerheid of je het wel goed doet. 
Het verzorgen en vertroetelen van en 
de verantwoordelijkheid dragen voor 
kinderen kan vrouwen een grote be-
vrediging geven, maar als zij dat 24 uur 
per dag moeten doen, gaan sommige 
vrouwen steeds meer de uitdaging, in-
teressen, maatschappelijke erkenning, 
sociale kontakten, die studie of werk 
met zich meebrengen, missen. Aan de 
ene kant zijn deze vrouwen dol op hun 
kinderen, aan de andere kant is er de 
drang om ook iets anders te willen 
doen. Het valt haar moeilijk om over 
die gevoelens van onvrede te praten, 
omdat het romantische beeld nog sterk 
overheerst. Ze voelen zich onbegrepen 
en veroordeeld en alleen in hun 
problemen. Er komen schuldgevoe- 
lens, omdat zij niet helemaal tevreden 
zijn met de situatie en dat zij dat wel 
moeten zijn van de omgeving. Vrou-
wen voelen zich toch al het meest 
kwetsbaar in hun moederschap, omdat 
iedere vrouw verantwoordelijk gesteld 
wordt voor haar kinderen. 
Het moederschap is balanceren tussen 
belangen van je kinderen en je eigen 
belangen. Belemmeringen om te gaan 
werken, te studeren of andere activitei-
ten te gaan doen kunnen zijn: 

— negatieve reacties van de omgeving 
op een werkende of studerende 
vrouw. 

— opzien tegen de dubbele taak en ver-
antwoordelijkheid. 

— de normen die de buitenwereld han-
teert, waar een „goede" moeder, een 
„goede" huisvrouw aan behoort te 
voldoen. 

Deze vrouwen kunnen gemakkelijk 
wegzakken in een down-gevoel en zich 
steeds depressiever gaan voelen met 
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HOM blijft actief 
Dat het Humanistisch Overleg Mensenrechten (HOM) zeer actief is op het 
gebied van de Mensenrechten blijkt uit de regelmatige verschijning van de 
HOM Nieuwsbrief, waarin - helaas steeds opnieuw - aandacht moet wor-
den gevraagd voor de schending van mensenrechten die overal in de wereld 
blijven voortduren. In de laatste „brief ' wordt ook aandacht besteed aan de 
dood van Marianella Garcia. 

DOOD VAM MAPIANELLA GARCIA 

Met grote verslagenheid hoordenillas , 

we op 16 maart het 

bericht dat Marianella Garcia Villas, voorzitster 
van de mensenrechtenkommiasie van El Salvador(eDBES) 
op 13 maart door het leger in El Salvador is gedood. 
Zelf hebben we steeds nauw kontakt gehad.met Maria-

ne

lla. Zij maakte de Salvadoriaanse mensenrechtenkom-
miseie, waarvan al eerder verschillende leden werden 
vermoord, tut een van de belangrijkste informatiebron-
nen over de schending van mensenrechten in haar land. 
De daBelijkse, talloze moorden en verdwijningen trachtte 
zij zo volledig mogelijk te dokumenteren, waarbij onder 
andere foto's werden gemaakt van de vele niet-geïden- 

Op bet moment dat 
	

werd Vermoord, onderzocht zij het 

gebruik van chemische middelen, o.a. napalm, door het 
tificeerde slachtoffers. 

Als blijk van bndere waardering voor het werk van 

CDBES heeft Ilivoa haar vorig jaar de Jaap 

k❑ Praag 
leger van El Salvador• 

prijs overhanid. Bet BOM heeft haar vorig jaar tijdena 
haat bezoek aan °na land, in kontakt gebracht met de 
leden van de Vaste Kamelkommisaie voor Buitenlandae 
Zaken. Kortgeleden hebben We baar nog uitgenodigd voor 
de landelijke 1101.1-..manifestatie van 31 januari. Telefo... 

mach zei 

ze oud, een dag voor haar vertrek naar Bl. 

Salvador, dat ze tot haat apijt niet kon komen. 
Toen het beriebt van haar dood ons bereikte, hebben 
ve diezelfde dag zoVeel mogelijk betrokken Nederlandee 
organisatiaa bij elkaar geroepen om te bekijken wat we 
gezamenlijk konden doen. We stuurden een telexbericht 
naar Minister Van den Broek van Buitenlandse Zaken, 
die juist op bezoek wao in de Verenigde Staten. 
Bierin vroegen we de minister dringend om de grote 
ontsteltenis die de dood van Matianella in ons land 
bad teweeggebracht, over te brengen aan de regeri' 
van de VS. Wij zagen deze moord als het zoeele. 

dat de we 

	
in El Salvador 

(U kunt de Over- 
leg Mensenrechten,  

zins ia verbeterd, hoewel de Amerikaans' 

We vroegen mini``• 
tegendeel beweert• 

Oudkerkhof 11, Postbus 114. 3500 AC Utrecht, Tel. 
1,60 incl. porto) bestellen bij Humanistisch Over-Nieuwsbrigf(f 

030-318145, Gironummer 1460115. 

alle gevolgen vandien. Het gaat hier 
niet om een individueel probleem van 
één vrouw, maar om een maatschap-
pelijk probleem, aangezien veel vrou-
wen wel graag moeder, maar niet uit-
sluitend huisvrouw willen zijn. Die 
traditionele rolverdeling is in onze tijd 
echter niet meer zo vanzelfsprekend. 
Daarom zou het leven al een stuk men-
selijker zijn als men niet zo gauw een 
oordeel zou vellen over vrouwen die 
zich niet gelukkig voelen in de rol van 
huisvrouw. Huisvrouw-zijn valt tegen, 
maar dat betekent niet dat ze niet van 
haar kinderen zou houden! 

Hormonale oorzaak 

De tweede oorzaak van vrouwende-
pressies is van hormonale aard. In 
kranten en tijdschriften wordt tegen-
woordig vaak geschreven over Post-
Natale-Depressies (vroeger „kraam- 
kolder" geheten). Wat is nu precies zo'n 
post-natale-depressie (p.n.d.). 
Een Engelse arts, Katharina Dalton, 
houdt zich al 30 jaar bezig met dit ver-
schijnsel en schreef het boek: „De-
pression after childbirth" (depressie na 
de bevalling). Ze maakt hierin onder-
scheid tussen vier verschillende vor- 
men van deze depressie, die ze „ba-
byblues" noemt. 
De onschuldigste vorm bestaat uit een 
verschijnsel dat veel vrouwen bekend 
zal voorkomen; een lekker deuntje 
huilen in het kraambed. 
De tweede vorm is de post-natale uit-
putting. Hierbij voel je je doodmoe en 
ziet tegen alles op. Dit kan weken tot 
maanden duren, maar hoeft niet be-
handeld te worden. De derde vorm: de 
post natale depressie. Is eigenlijk een 
hormonale depressie, d.w.z. dat deze 
vooral veroorzaakt wordt door een 
plotselinge grote verandering in de hor

moonhuishouding. Je voelt je dan 
erg down en wanhopig. Aangezien de 
omgeving verwacht datje blij bent met 
je nieuwe kindje, kunnen zo heel ge-
makkelijk conflictsituaties ontstaan. 
De verschijnselen van zo'n p.n.d zijn 
ook enigszins anders dan bij een ge-
wone depressie. Slaap je bijvoorbeeld 
bij een gewone depressie meestal 
slecht, bij een p.n.d. kan je soms de 
hele dag slapen. Verder kunnen allerlei 
verschijnselen zoals angst, hyperven-
tilatie, agressie enz. optreden. 
De vierde vorm, de postnatale psycho-
se is de ernstigste reaktie op deze hor-
moonverandering. Gelukkig komt dit 
niet zo erg vaak voor. Meestal kan een 
vrouw met een p.n.-psychose niet thuis 
blijven, maar moet voor behandeling 
opgenomen worden. Soms zijn deze 
vrouwen zo in de war, dat ze bang zijn 
zichzelf of hun kind iets aan te doen. 
Waarom bèschrijven we dit zo uitvoe-
rig? 

Wel, in de eerste plaats omdat halve 
informatie minstens zo gevaarlijk is 
als geen informatie. Een vrouw die na 
de bevalling in tranen is, bijvoor-
beeld omdat de borstvoeding tegen-
valt, óf omdat ze zo moe is, behoeft 
dan niet direct wanhopig te denken 
dat zij nu een p.n.d. heeft. 
In de tweede plaats is het wel belang- 
rijk dat men de verschijnselen Onder-_  

kent, omdat ze dan op de juiste wijze 
behandeld kunnen worden. Aan een 
p.n.d. is namelijk heel veel te doen! 
Meestal helpt een behandeling met 
hormonen heel goed. 

Helaas zijn de meeste Nederlandse art-
sen wat betreft hun denkbeelden over 
de behandeling van p.n.d. nog niet zo 
ver als hun Engelse collega's. En wat 
kan je als vrouw hier nu zelf aan doen? 
In de eerste plaats moet je zorgen voor 
goede voeding en voldoende rust. Als 
je lichamelijk niet uitgerust bent, ver-
mindert ook je psychische weerstand 
en verergert de depressie. 

Houd er rekening mee, dat het lang kan 
duren, maar het komt weer in orde! 
Langzamerhand zullen de inzinkingen 
minder vaak voorkomen en uiteinde- 

lijk verdwijnen. Zelfs de ergste vorm, 
de psychose, is goed te behandelen. 
Ook als je merkt niet zoveel van je kind 
te houden alsje (en men) verwachtte, is 
dat een verschijnsel dat verband houdt 
met de depressie. Deze gevoelens ver-
anderen, zo gauw de depressie ver-
dwijnt. 

Soms ligt bij een p.n.d. de oorzaak niet 
alleen bij een hormonale ontregeling, 
maar is het een combinatie van twee 
factoren. Ook de verantwoordelijkheid 
van het moederschap en de nieuwe 
taak als opvoedster maken dat de 
vrouw zich depressief voelt. Wel blijkt 
na een hormoonkuur de vrouw beter 
tegen deze taak opgewassen te zijn. 

Tineke Oomkes (tel. 05903-1770) 
Lieske Scheltens (tel.: 05990-13413) 
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FUNDAMENTEEL OUDERENBELEID 
-Een nota van de ouderenbonden- 

het nog steeds volstrekt on- Met de nota „Fundamenteel Ouderen- gaan. Derhalve nog slechts enkele 
Zichtbare financiële „voor_ beleid" brengen de bonden htln ziens- krenten uit de pap. 

deel" van het bezuinigingsbe- wijzen en verlangens naar voren. Met Zo acht men het de hoogste tijd om van 
de uitdrukkelijke bedoeling dat alle overheidswege de ouderen-emancipa-

leid, voltrekt zich stilaan een beleidsmakers en degenen die met ou- 
sociale ramp. 	 deren werken hier rekening mee zullen 

gaan houden en in de, overigens wan-
kele, hoop dat een integraal ouderen-
beleid ooit nog eens in het verschiet zal 
liggen. 

Zoals we bijna dagelijks in de 
krant kunnen lezen moet er 
kost wat kost bezuinigd wor-
den. Gezien het ingewikkelde 
in elkaar grijpen van onze 
economie levert het tot nu toe 
echter weinig op. Wat er op 
het één bespaard wordt, moet 
elders weer worden uitgege-
ven en begin juni was het te-
kort op de overheidsuitgaven 
naar 12,7 miljard gulden opge- 
lopen. 	Bezuinigingsgolven 
lijken de schatkist sneller leeg 
te spoelen dan te vullen. Naast 

tants-christelijke en katholieke bond wordt zonder meer afgewezen. Slechts 
van ouderen verenigingen, een nota in één geval mag hiervan worden af- 
„Fundamenteel Bejaardenbeleid' uit, geweken, namelijk als er sprake is van 
waarin de puntjes voor wat de beleids- een achterstand op een bepaald ge-

ontwikkeling betreft nog eens op de i bied. 
worden gezet. 	 De ouderenbonden motiveren deze 
In acht hoofdstukken wordt de essen- zienswijze door er op te wijzen, dat een 
tie van wat de ouderenbonden als bijzondere benadering van ouderen al 
„fundamenteel ouderenbeleid" be- snel de suggestie wekt, dat ouderen 
schouwen naar voren gebracht. Dui- heel aparte, bijzondere, wellicht niet 
delijk is, dat de COSBO-nota geboren normale mensen zouden zijn, maar: 
is uit ergernis. Er zijn de laatste tijd „Ouderen willen begrepen en bena-
nogal wat nota's, rapporten en studies derd worden als gewone mensen." Bo-
verschenen over ouderen en ouderen- vendien kunnen aparte maatregelen en 
beleid. Door tal van organisaties zijn voorzieningen voor ouderen de indruk 
aanbevelingen gedaan. Maar nog altijd wekken, dat de gewone algemene 
blijkt het gebruikelijk om de mening voorzieningen niet voor hen zijn. 
van de ouderenorganisaties hierbij Het voert te ver om op deze plaats op 
over het hoofd te zien. 	 alle details van de COSBO-nota in te 

tie eens serieus te nemen. Toezeggin-
gen bleven zonder effekt. De overheid 
zou eindelijk eens daadwerkelijk moe-
ten bijdragen aan het scheppen van 
meer funktie- en deelname-mogelijk-
heden voor ouderen in het maatschap-
pelijk leven. Binnen die lijn past het 
voorts om ouderen een duidelijke stem 
en plaats te geven binnen de sektoren 
waar ook voor ouderen belangrijke 
beleidsbeslissingen vallen. 
Het is ongehoord, schrijft men, dat 
meer dan 1 miljoen ouderen in het zie-
kenfonds zitten, terwijl ouderen in de 
Ziekenfondsraad geen stem hebben. 
Ook over de AOW en de Bijstand wordt 

Met name de economisch zwakkeren 
in onze samenleving, waaronder een 
niet onaanzienlijk deel van onze oude-
re bevolking, dreigen het loodje te leg-
gen. 
In februari wees Humanitas in een Ma-
nifest de overheid op haar plichten in 
deze. Bijzondere aandacht werd ge-
vraagd voor de positie van de hoogbe-
jaarden. Samen met de Algemene Ne-
derlandse Bond van Ouderen herhaal-
de Humanitas haar pleidooi voor de 
ouderen in juni jl. met de uitgifte van 
het Zwartboek „Oud Zeer". Het bena-
drukt, dat er met het ouderenbeleid in 
ons land iets mis is. Alles wijst er op dat 
het ouderenbeleid bij de overheid een 
aandachtgebied van het tweede plan is. 
Met de mond beleden mooie doelstel-
lingen worden niet bewaarheid. Inte-
gendeel! Al bezuinigend wordt op een 
situatie aangekoerst, die een recht-
streekse bedreiging vormt voor de ook op ouderen toegesneden „alge- lijks te onderdrukken. Maar nog altijd 
handhaving van een zo lang mogelijke meen overheidsbeleid". Algemene re- hoopt men op de redelijkheid binnen 
zelfstandigheid van ouderen, die vol- gelingen, betreffende inkomen, wo- de politiek-bestuurlijke kring. Ergens 
gens zeggen óók de huidige regerings- nen, zorg, educatie enz., dienen ook in de nota staat overigens wel, dat ou-
coalitie „zo nauw aan het hart ligt". voor ouderen geschikt te zijn en alge- deren het vertrouwen in de politiek 
Medio juni jl. bracht het Centraal Or- mene voorzieningen dienen tevens beginnen te verliezen. De redelijkheid 
gaan van Samenwerkende Bonden van voor ouderen goed toegankelijk te zijn. dáárvan is onbetwistbaar. 
Ouderen in Nederland (COSBO), Een beleidskoers die uitgaat van oude- 
waarin zich de algemene, de protes- ren als een aparte categorie mensen 	 Michael Kerkhof 
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Bij de samenstelling van de COSBO-
nota zijn een aantal recente rapporten 
van het Sociaal Kultureel Planbureau, 
de Wetenschappelijke Raad voor het 
regeringsbeleid en van de ministeries 
doorgelicht. Veel kritiek is er op de 
overheidsnota „Bouwstenen voor een 
bejaardenbeleid" (1982), die als een 
ruïneus bouwwerk wordt gezien en 
gèèn fundament kan zijn voor het ver- zonder de ouderen beslist. 
beteren en versterken van de positie De staatssecretaris voor emancipatie- 
van ouderen in de samenleving. 	zaken zou ook de ouderen-emancipatie 
In 'Fundamenteel ouderenbeleid' tot haar taak moeten gaan rekenen. 
worden voor ouderen relevante zaken Voor de zoveelste keer wordt aange-
bepleit, waarbij kenmerkend is, dat drongen op de instelling van een lan-
men een aparte behandeling van oude- 4:lelijke raad voor het ouderenbeleid. 
ren principieel afwijst. Nadrukkelijk In hun nota weten de ouderenbonden 
(en terecht) wordt gekozen voor een hun verbitterdheid nog maar nauwe- 



Onderwijs-ongelijkheid 
„Het onderzoek toont aan dat arbei-
derskinderen door hun leerkrachten 
lager worden beoordeeld dan kinderen 
uit hogere sociale milieus, wanneer het 
galt op de beoordeling van een opstel, 
waarbij spellingfouten de benadeling 
nog versterken", aldus de conclusie in 
het proefschrift „Onderwijsongelijk-
heid", waarop drs. J. P. L. M. van Ou-
dehoven onlangs promoveerde aan de 
Rijksuniversiteit Groningen. Ook 
daarom pleitte hij voor „verbetering 
van het spellingonderwijs". 

Consument in crisistijd 
De Nederlandse Gezinsraad organi-
seert op il november a.s. een studie-
dag over het thema „Consument in cri-
sistijd: inleveren en uitkomen". Be-
stemd voor deskundigen, bij het beleid 
betrokkenen . en andere in deze 
problematiek geïnteresseerden. Het is 
de bedoeling om beleidsaanbevelin-
gen voor de overheid op te stellen. 
Deelnemersprijs f 45,- incl. lunch en 
documentatie. Meer inlichtingen: Ne-
derlandse Gezinsraad, Duinweg 1, 2585 
JT Den Haag, tel. 070-54 85 oo. 

Stage als leerproces 
Cees den Hartog en Hans Schrijen 
schreven een praktische hulp voor sta-
giaires en vrijwilligers onder de titel 
„Stage als leerproces". Dit boekje is 
bedoeld voor hen die in het welzijns-
werk of een onderwijsinstelling hun 
stage doorlopen en voor het eerst gaan 
werken. In het boekje wordt aangege-
ven hóe je van je werk kunt leren. 
Uitgave: Uitgeverij H. Nelissen B.V. 
Parkstraat 47, 3743 ED Baarn. Prijs 
f 15,90. 

Fietshistorie 
In Almere is een aantal pas aangelegde 
fietspaden naar fietsuitvinders ge-
noemd. Dat gebeurde op voorstel van 
de „straatnaamgevingscommissie van 
het openbaar lichaam ZIJP". De eerste 
die „benoemd werd" was de Italiaan 
Giovanni da Fontana en andere namen 
zijn o.m. Blanchard, Kessler, Von 
Drais, Dunlop en Burgers. De laatste 
was de grondlegger van de Nederland-
se rijwielindustrie. 

Ouderenbeleid 
In een goed leesbaar, beknopt rapport 
laten de in het COSBO-Nederland ver- 
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enigde ouderenbonden de landsbe-
stuurders weten wat zfj onder „funda-
menteel ouderenbeleid" verstaan. Het 
rapport is o.a. een reactie op de rege-
ringsnota „Bouwstenen voor een ou-
derenbeleid" waarin het volgens de 
bonden aan beleidsvisie ontbreekt (zie 
ook de JOT-pagina). Het rapport is te 
bestellen door f 10,- over te maken op 
postgiro 120 93 12 t.n.v. COSBO Ne-
derland, Utrecht, met vermelding 
„fundamenteel ouderenbeleid". 

Verzuim 
Vier jaar geleden werd een door de 
overheid gesubsidieerd ontwikke-
lingsprojekt Pré-pensionering inge-
steld, bedoeld om het educatieve werk 
voor werknemers boven de 55 jaar, die 
het arbeidsproces moeten verlaten, te 
ondersteunen. Educatief werk, waar-
mee zich vooral de „15 jaar oude" lan-
delijke werkgroep „Pensioen in Zicht" 
bezig hield. Voor dit werk kwam jaar-
lijks anderhalf miljoen gulden op tafel. 

Nu heeft het ministerie W.V.C. „verge-
ten" om dit werk voor 1984 te begro-
ten . . . De plaatselijke projekten zullen 
voortaan op eigen houtje verder moe-
ten werken. 

RudicKagie 

De Hastink WONN 

Niet zwijgen 
In het boekje ”Niet Zwijgen" van Ru-
die Kagie worden vier ,bewonerscur-
sussen", die door het' opbouwwerk 
werden opgezet, besproken. Rudie 
Kagie laat de deelnemers aan die cur-
sussenoe
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iedereen die wil weten hoe 
jéeneenv  ,o,boer  wonersactie" op touw moet 
zetten. Uitgave van De Horsting, Post-
bus 400, 3800  AK Amersfoort, tel. 
033-75 48 68. Prijs f 19,90. 

Vredes conferentie 
De International Humanist and Ethical 
Union (IHEU) organiseert op 26, 27 en 
28 augustus a.s. in de „Hanzehof 
Coehoornsingel 1 te Zutphen, een in-
ternationale „Peace Conference". 
Meer inlichtingen: IHEU, Oudkerkhof 
11, Utrecht, tel. 030-31 21 55. 

Humanisme en de 
toekomst 
Tien „maatschappij-deskundigen": de 
sociologen Paul Schnabel, Anton Zij-
derveld, Bart Tromp, Suzanne Boef, 
Rob Tielman, de sociaal-psychologe 
Johanna Fortuin, theoloog Anne van 
der Meiden, filosoof Hans Achterhuis 
en econoom Paul Rademaker, praten 
in het boekje „Humanisme en de toe-
komst" over de rol van het humanisme 
en van het Humanistisch Verbond in 
de samenleving van morgen. Opmer-
kelijke interviews, waarin de menin-
gen nogal eens uiteen lopen. 
„Humanisme en de toekomst" kan be-
steld worden door f 12,30 (inclusief 
portokosten) over te maken op post-
giro 58 t.n.v. Humanistische Pers, 
Utrecht, met vermelding naam van het 
boekje. 

Postzegelactie 
Van 30 augustus tot en met 30 septem-
ber a.s. houdt het Nederlandse Rode 
Kruis in samenwerking met de PTT 
een postzegelactie onder de slogan 
„het recht op hulp en bescherming". 

De toeslag op de zegels zal het mogelijk 
maken fondsen te vormen, waarmee 
het Rode Kruis zijn taken kan realise-
ren; anderzijds ligt het in de bedoeling 
om aan de grondbeginselen en werk-
zaamheden van het Rode Kruis een 
grotere bekendheid te geven. 

Nederlands festival 
Athene 
In de maanden september en oktober 
'83 vindt in Athene een groots opgezet 
Nederlands festival plaats dat aan-
dacht gaat schenken aan Nederlandse 
podium-, beeldende- en filmkunst, li-
teratuur, architektuur en aan weten-
schappelijke onderwerpen. Zowel de 
Nederlandse als Griekse televisie zul-
len bij dit festival, dat financieel moge-
lijk wordt gemaakt door W.V.C., Bui-
tenlandse Zaken en Onderwijs en We-
tenschappen, betrokken worden. 

Najaars-weekend 
De homogroep van het H.V. organi-
seert van 23 tot 25 september a.s. een 
najaars-weekend in het vormingscen-
trum De Kapellerhut te Heeze N.B., 
waar plaats is voor tachtig personen: 
„homo's en anderen" van iedere leef-
tijd en sexe, maar van een humanisti-
sche instelling. Prijs weekend afhan-
kelijk van inkomen: f 120,- (hoog in-
komen); f 105,- (minimum inkomen); 
f 90,- (uitkering) inclusief maaltijden, 
koffie en thee. Nadere informatie bij 
HV-homowerkgroep, Postbus 114, 
3500 AC Utrecht. 



„Zwartboek" naar de Tweede Kamer 
Op woensdag 15 juni jl. vond de officiële aanbieding van het door Humani-
tas en de Algemene Nederlandse Bond Ouderen (ANBO) uitgebrachte 
zwartboek „OUD ZEER" plaats. In dit Zwartboek zijn de ouderen zelf aan 
het woord: zij vertellen op overtuigende wijze wat voor hen de nadelige 
gevolgen van de bezuinigingen zijn. Twee delegaties uit de beide hoofdbe-
sturen overhandigden het Zwartboek aan Voorzitter Dolman van de Twee-
de Kamer èn aan de voorzitters van de twee vaste Kamer-Commissies. 

I\ 	- 
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en 51,714a 

ALKMAAR. Tijdens een bestuursver-
gadering van de afdeling Alkmaar, 
werd besloten het „reserve-geld" in 
een fonds te storten om t.z.t. een eigen 
pand te kunnen aankopen. Dit fonds 
kreeg de naam Henk Hoffman-fonds. 
Hiermee wil de afdeling de heer Hoff-
man eren „voor het vele werk dat hij 
voor de afdeling heeft gedaan." 

ARNHEM. In Arnhem is voor het be-
zoeken van zieken namens het Hum. 
Verbond en Humanitas een werkgroep 
actief. Mensen die zo'n bezoek op prijs 
stellen of iemand „willen voorstellen" 
die hieraan behoefte heeft, kunnen dit 
melden bij mw. A. Kuiper-Lodder, A. 
Cuypstraat 27, 6814 LC Arnhem, tel. 
085-43 16 57. 

EMMEN. Nog volop zomer, maar in 
Emmen gaan de gedachten al uit naar 
wat er in herfst en winter, samen met 
het NIVON kan worden gedaan. Het 
begint op 4 septembersmet een puzzel-
fietstocht (58,5 km), op 14 oktober een 
thema-avond „vredestocht", en op 21 
oktober een „dropping": u weet wel, in 
een geblindeerde bus ergens gedropt 
worden in het bos en dan zelf de weg 
terug vinden. Er zijn al plannen tot en 
met . .. april '84! 
Bij het organiseren van kinderkampen 
bleken de financiën Emmen - bijna - 
parten te spelen. Maar . . . de leden tast-
ten in de beurs en de vakantie, van 12 
Emmense kinderen was hiermee toch 
verzekerd. 

ENSCHEDE. In Enschede is door 
Humanitas een pand aangekocht om 
hierin een crisisopvang-centrum voor 
Moslimvrouwen te vestigen. Deze stap 
kon - na lange en deugdelijke voorbe-
reiding - worden gezet. Wij (van Mens 
tot Mens) zullen dit initiatief stap-voor-
stap volgen. IJ hoort er dus meer van! 

GELDERLAND. Voor een groot deel 
van gewest Gelderland, bestaat de mo-
gelijkheid om bij een uitvaart, een be-
roep te doen op iemand van (niet-
godsdienstige) humanistische visie om 
een laatste woord te spreken. Dit werk 
wordt gedaan door vrijwilligers die 
hiervoor een training hebben gevolgd. 
Centraal meldadres: Hum. Bejaarden-
tehuis „De Polbeek" Zutphen, tel. 
05750-19 851. 

GRONINGEN. Mevrouw Ariena de 
Bruyne-Harms (80 jaar) uit Winscho-
ten, heeft na 40 jaar lid te zijn geweest 
van de Vrouwenraad, afscheid geno-
men van deze én andere functies. „Niet  

zozeer omdat ze ze niet meer zou aan-
kunnen, maar omdat haar hart waar-
schuwde het wat kalmer aan te doen." 
Mevrouw De Bruyne vertegenwoor-
digde Humanitas in de Vrouwenraad. 

HASKERLAND. Nog net voor de 
vakantie kon de afd. Haskerland mee-
delen dat daar op 29 augustus a.s. een 
cursus uitvaartbegeleiding van start 
zal gaan. Geïnteresseerden kunnen 
zich aanmelden bij de heer Koster, 
Kattebos, Heerenveen (tel. 05130-
23 522). Waarschijnlijk gaat in septem-
ber een cursus „bewustwording" van 
start, bedoeld voor vrouwen. Inlich-
tingen op tel.nr. 05138-A112. 

HOEKSEWAARD. Dit voorjaar be-
stond deze afdeling 10 jaar. In de 
Nieuwsbrief schrijft het (trotse) be-
stuur: „De naam van onze vereniging 
heeft bekendheid gekregen in onze re-
gio en niet in de laatste plaats omdat we 
zo'n stuwende kracht vormen binnen 
de Stichting „De Open Waard". Het 
stemt dan ook tot vreugde dat juist in 
dat tiende jaar de afdeling de bouw van 
het bejaardentehuis „De  Open Waard"  

het voor iedereen zichtbare resultaat is 
van de ideeën waarmee Humanitas 
Hoeksche Waard kort na de oprichting 
van start ging." 

LEEUWARDEN. Deze afdeling vraagt 
of wij willen meedelen dat er wijzigin-
gen in het bestuur zijn opgetreden. Dat 
bestuur ziet er nu zo uit: Secretariaat: 
dhr. J. P. Drent, Koudenburg 2, 8926 
KB Leeuwarden, tel. 666804. Pen-
ningmeester: dhr. J. Huizinga, B. van 
der Veenwei 52, 8915 HZ Leeuwarden, 
tel. 129759. Het afdelingsbestuur be-
staat verder uit de heren J. van der 
Meer (voorzitter) en G. Dijkstra (be-
stuurslid) en de dames J. Schokker-
Zwart en H. Kooistra-Odinga, be-
stuursleden. 

ZWOLLE. In deze stad heet hei afde-
lings„krantje" Periodiek- Ongeregeld. 
Slim bedacht, want dit duidt het niét 
geregelde verschijnen al aan. 

En wat de verschijningsdatum betreft 
wil men in Zwolle dan ook graag een 
slag om de arm houden. Per slot van 
rekening is dat „all in the name" . . 
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Tel. 058-138617 

. Tel. 050-120633 

Tel. 05920-11121 
(9-12.00 uur) 
Tel. 038-218537 

Tel. 080-233117 

Tel. 020-739444 

Tel. 20-739444 

Tel. 070-838397 

Tel. 076-656973 

Tel. 01153-1618 

13.30-17.00 uur) 

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

Tel. 030-312518 

Olde Galileën 161, 
8922 AD Leeuwarden. 
functionaris E. A. Vrind 
Hoendiepskade lb, 9718 BD Groningen 
functionaris mw. W. van Wijngaarden 
Speenkruidstraat 279, 9404 HL Assen. 
functionaris B.J. Bhre 
van Nahuijsplein 1, 8011 NB Zwolle. 
functionaris H. Hiddinga 
Scheidenmakershof 18, 6511 
KH Nijmegen. 
functionaris Huub Mares 
p/a J. W. Brouwersstraat 16, 1071 LJ 
Amsterdam. 
functionaris Sandra Nieuwenhuijsen 
p/a J. W. Brouwersstraat 16, 1071 LJ 
Amsterdam. functionaris A. Laarhoven 
Finnenburg 102, 2591 XT Den Haag 
functionaris E. Sevink 
Burg. Buysenstsraat 14, 4835 BB Breda 
functionaris Pauline Timman 
Koning Willem III weg 4, 
4543 RD Zaamslag. 
functionaris J. L. A. Boogerd-uaak 

Afdelingen met eigen vestiging (bereikbaar van 9-12.30, 

  

Vossiusstraat 1, Amsterdam 
Surinamestraat 19, 's-Gravenhage 
Heemraadssingel 184, Rotterdam 
Oliemolenstraat 5, Heerlen 

3512 AE Utrecht, Neude 29 bis, 

Amsterdam 
's-Gravenpage 
Rotterdam 
Z.-Limburg 
Utrecht (jeugd-
bescherming) 

 

  

Friesland 

Groningen 

Drenthe 

Overijssel 

Gelderland 

Utrecht 

Noord-Holland 

Zuid-Holland 

Noord-Brabant 

Zeeland 

UITGAVEN VAN HUMANITAS 
OVER HET WELZIJN VAN HEN DIE 
ER NIET ZIJN 
Rechten en welzijn van mensen in in-
stituten. 
Uitgave 2a: Speciaal voor gebruik in 
sectoren opleiding en vormingswerk 
Uitgave 2b: een gepopulariseerde 
vorm van uitgave 2a 
Uitgave april 1978 prijs f 5,- voor 2a, 
ƒ 4,- voor 2b. 

OM DAT KLEINE PLEKJE ONDER 
DE ZON 
Brochure over het wel en wee van de 
woonwagenbewoners prijs ƒ 4,10 

DECENTRALISATIE 
Brochure met informatie over de wijze 
waarop ingespeeld kan worden op de 
komende decentralisatie van het wel-
zijnsvoorzieningenbeleid prijs J.  2,50 

VOET TUSSEN DE DEUR 
In deze brochure worden aspecten van 
de voorziening verzorgingstehuis voor 
ouderen behandeld. prijs f 8,50 

EEN 	SLEUTELVOORZIENING 
VOOR SLACHTOFFERS VAN DE-
LICTEN 
Rapport over de noodzaak om een 
coordinerende hulpverlener aan te 
stellen ter behartiging van de belangen 
van slachtoffers van delicten prijs 
ƒ 3,50 

In de tweede druk is integraal opge-
nomen de inhoud van de brochure DE 
VISIE VAN HUMANITAS OP HET 
VERZORGINGSTEHUIS, beleidsuit-
spraken van Humanitas. 

WERKMAP VOOR VRIJWILLIGERS 
Een brochure met ideeën om aan de 
slag te gaan prijs f 7,- 

OM DE LEEFBAARHEID VAN EEN 
PROSTITUTIE WIJK 
Rapport bedoeld als start tot het zoe-
ken naar een oplossing van de proble-
men in de Rotterdamse prostitutiewijk 
Katendrecht prijs J.  5,- 

MET RAAD EN DAAD. 
studiemap over de organisatie van 
het plaatselijk welzijnswerk voor 
ouderen 
Een vereenvoudiging van „Met ver-
eende krachten" tot studiemateriaal 
voor mensen die nauw betrokken zijn 
bij het plaatselijk welzijnswerk voor 
ouderen. 
Prijs f 9,- inclusief verzendkosten. 
Afhaalprijs f 5,- 

NOTA HULPVERLENEN 
Een brochure voor iedereen, die wel 
eens helpt. 
Prijs f 5.- 

Centraal Bureau, 
J. W. Brouwersstraat 16, Amsterdam. 

Gewestelijke bureaus: 

SPOREN VAN DE TOEKOMST/BI-
ZAR EN BOOS 
Een dubbelboek over de toekomst van 
het ouder worden: een interview uit 
het jaar 2020 met de minister voor ver-
ouderingsvraagstukken en een verslag 
van een dagenlang gesprek in een ei-
genzinnige groep die haar wensen dic-
teerde aan de Bestuurscommissie 
Humanitas Welzijn Ouderen. 
De prijs van deze tweeling brochure 
ƒ 11,- 

„SPELEN EN LEREN" 
Verslag van de algemene vergadering 
1980, waarin de resultaten van het 
groot vrijwilligersspel zijn opgeno-
men. prijs f 5,- 

VROUWEN OVER OUDER WORDEN 
negen persoonlijke ervaringen 
Deze JOT-publikatie bestaat uit negen 
korte interviews met vrouwen tussen 
de 45 en 85 jaar. 
Prijs f 10,- inclusief verzendkosten. 

Bovengenoemde uitgaven zijn te be-
stellen bij Humanitas door overschrij-
ving van de vermelde prijs op postre-
kening 582000 t.n.v. Humanitas voor 
zover zij nog voorradig zijn. 

Tel. 020-739444 
(9-12.30 - 
13.30-17.00 uur.) 

Waar is Humanitas bereikbaar 

IN DE LOOP VAN JE LEVEN 
Gespreksmap met stof voor gespreks-
groep over de rol van verleden, heden 
en toekomst van het ouder worden. 
prijs f 7,50 excl. verzendkosten 

20 jaar Humanistisch 
Opleidingsinstituut 
Van 11 tot en met 14 oktober 1983 orga-
niseert het Humanistisch Opleidings 
Instituut (H.O.I.) een lustrumweek met 
als thema „Waarden en begeleiding". 
Het H.O.I. verzorgt een vierjarige part-
time hogere beroepsopleiding voor 
geestelijk werk dat sinds 1 januari 1977 
door het Ministerie van Onderwijs en 
Wetenschappen als zodanig wordt be-
kostigd. 
Als thema is voor het Lustrum „Waar-
den en begeleiding" gekozen omdat 
waarden principieel en fundamenteel 
tot de beroepsidentiteit van de geeste-
lijk werkende behoren. 
Belangstellenden die de thema dag 
willen bijwonen kunnen J.  40,- over-
maken op girorek. 381 9 797 t.n.v. 
Stichting H.O.I. Utrecht. In deze kos-
ten is een maaltijd inbegrepen. Infor-
matie tel. 030-312.674. 
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