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ALGEMENE VERGADERING: Iedereen was het er over eens: de Algemene Vergade-
ring, die op 29 en 30 oktober in het Evert Kupershotel te Amersfoort werd gehouden, was een 
vrolijke bijeenkomst! Toch kwamen er ernstige zaken aan de orde: discussie over arbeid, de 
kernbewapening, een dreigend financieel tekort , . . En voorzitter Rengelink constateerde een 
toenemende „ik-groei." Daarom vond hij „Humanitas-groei" meer dan ooit noodzakelijk. 
Meer over deze A.V.: pag. 3, 4 en 5. 

VROUWEN: Mevr. T. Schrauwer-Monshouwer, (gepensioneerd) huisarts, schrijft over 
vrouwen die alleen maar huishoudelijk werk deden èn zij constateert dat vrouwen zo creatief 
zijn. (pag. 10 en 11). 

INITIATIEF: Over een Humanitas-initiatief in Deventer: woonwagenbewoners leren las-
sen, leest u alles op pag. 6 en 7. 
VERDER: een compilatie van interviews (uit 1981), pag. 8 en 9, JOT (pag. 13, vraagt zich af of 
„oud en arm" opnieuw een toekomstbeeld wordt en voor méér nieuws over de ledenwin-actie 
dit blad omdraaien! 
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Wel een zorg! 
Op de laatste Algemene Vergadering 
heerste een goede en gezellige sfeer. Het 
was best harmonisch allemaal. Toch 
wil ik even stilstaan bij een opmerking 
die de voorzitter tijdens deze bijeen-
komst maakte, nl: „het zal me een zorg 
zijn of iemand christelijk is of niet." 
Maar is dat nu wel zo? Zal het ons een 
zorg zijn? 
We zijn er toch van overtuigd dat we de 
macht en de invloed van „confessione-
len" moeten beperken, omdat binnen 
confessionele instellingen iemand an-
ders centraal staat dan „de mens". En 
om de mens gaat het ons toch juist? 
Maar laten we elkaar wèl verstaan: 
confessionelen zijn christenen. Zo sim-
pel ligt dat ... 
En zijn er zoveel christenen binnen 
Humanitas? Echte gelovigen, die de 
bijbel als richtsnoer hebben? Ik ken ve-
len van u persoonlijk, maar ik heb dat 
nog niet ontdekt. 
In naam van alle godsdiensten zijn de 

lE 
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gruwelijkste zaken bedreven, culturen 
verpest en volkeren uitgeroeid. In de 
oude tijden en in onze tijd. De macht 
via de onderdrukking die godsdiensten 
op mensen uitoefenen is van alle tijden. 
Tegen die macht willen wij een huma-
niteit stellen. Een humaniteit die de 
mens centraal stelt en niet de een of an-
dere collectieve zinsbegocheling . . . 
Dan moet het ons dus wel degelijk een 
zorg zijn of mensen binnen onze ver-
eniging confessionele en christenen 
zijn. Wij hebben ze binnen Humanitas 
niet nodig; al kunnen we op bepaalde 
vlakken natuurlijk wel met behoud van 
identiteit met hen samenwerken. Maar 
Humanitas en de confessionelen zijn 
wel twee héél verschillende groepen. 

Marius Hofhuis 
afd. Bergen-Schoort 

Geschokt (2) 
Het heeft de heer Visser uit Amstelveen 
in „Geschokt" gefrappeerd dat niet één 
politicus zich heeft afgevraagd waar-
aan het zou kunnen liggen dat de Cen-
trumpartij bij de laatste verkiezingen 
(helaas) een zetel heeft behaald. Dat is 
toch niet zo verwonderlijk als men be-
denkt dat de huidige situatie van on-
welzijn en ontevredenheid zeer veel 
overeenkomst vertoont met die van de 
jaren dertig? 
En waartoe dat destijds heeft geleid is 
genoegzaam bekend. Laat de heren po-
litici nu eindelijk eens ophouden met de 
zaken groen, rood of geel te noemen, 
terwijl ieder weldenkend mens ziet dat 
het zwart is. Politieke eerlijkheid uit-
gedrukt in een voor iedereen duidelijke 
taal is vereist, Waarbij de moed moet 
worden opgebracht om impopulaire, 
maar effectieve beslissingen te nemen. 
Zonder daarbij gehinderd te worden 
door stemmenverlies of uitspraken als 
»dit is politiek onverkoopbaar". Alleen 
zo'n houding kan het landsbelang en 

ruimen wij graag OP deze pagina 
ruimte in voor de mening van onze 
lezers. Dat betekent niet, dat wij die 
altijd onderschrijven. 
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Geschokt (3) 
Ik las de brief van de heer Visser, waar-
in hij schrijft over de Centrumpartij 
die 68.000 stemmen haalde. Ook ik ben 
geschokt, maar nog meer over mijn er-
varing die ik u graag wil vertellen. 
Onlangs las ik in Het Vrije Volk dat Der 
Spiegel een bericht had geplaatst 
waarin o.a. stond: „Wat hebben de Ne-
derlanders met onze Claus gedaan." 
Toen ik dat las knapte er iets in mij en 
dacht: wat hebben de Duitsers inder-
tijd met ons gedaan, vooral met onze 
mannen. 
De volgende dag bracht ik het Spiegel-
bericht aan de koffietafel ter sprake. Ik 
wilde juist mijn visie hierop geven, 
toen één van de toehoorsters zei: „Ik ben 
lid van de Centrumpartij, die zal dan 
in ieder geval zorgen dat álle vreemde-
lingen uit Nederland verdwijnen." Ik 
was geschokt, dat er één van die 68.000 
bij ons aan tafel zat en ik vroeg haar of 
ze vergeten was dat er destijds heel veel 
Nederlanders emigreerden naar Ca-
nada, Amerika en Australië en dat die 
ook de bedoeling hadden gehad om 
daar een beter bestaan te vinden. Ik 
vroeg ook of haar partij, evenals de fas-
cisten in 1940-45, van plan was joden 
uit te roeien en haar antwoord luidde: 
„Ach er zijn er nog genoeg over geble-
ven." Plaatst u dit alsjeblieft in uw 
blad, de mensen kunnen niet genoeg 
gewaarschuwd worden voor de men-
taliteit van de Centrumpartij. 

Hoogachtend 
H. Oltmans Meyer 

G. Goosenhuis, Rotterdam 
• 

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. 

• 



• Het congres danste! 
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ZORG GEESTELIJK GEHANDICAPTEN • • 
STANDPUNT KERNBEWAPENING 

Een ongewone, maar vrolijke 
opening beleefde de Algemene 
Vergadering, die op 29 en 30 
• oktober j.l. in het Evert Ku-
pershotel te Amersfoort werd 
gehouden. Want als eerste 
kreeg de uitstekende Folk-
groep Crackerhash „het 
woord." De stemming was na 
dit begin bijzonder goed en 
geen wonder dat de eerste 
congresdag besloten werd 
met een uitbundig volksdans-
feest onder leiding van Mevr. 
E. Vrind-van Praag èn natuur-
lijk met volksmuziek van 
Crackerhash. Het congres 
danste . máár daarnaast 
was er volop ernst aanwezig, 
al begon voorzitter Renges 
lamt, die precies om 8 tuur 
plaats nam achter de micro-
foon, zijn openingsrede met de 
opmerking „dat het hem zo 
trof dat Algemene Vergade-
ringen altijd zulke gezellige 
bijeenkomsten waren." 

Niettemin maakt de vereniging zich 
zorgen om de teruglopende economi-
sche situatie en de toenemende werk-
loosheid. Die verslechterende econo-
mische situatie is oorzaak dat het wel-
zijnswerk wordt bedreigd. Hij wees 
onder meer op de bezuiniging van 250  

miljoen gulden op de gezinsverzor-
ging, waardoor zo'n 20.000 arbeids-
plaatsen dreigen te verdwijnen. Maar 
hij wilde niet alleen over de economi-
sche situatie praten: „Er is nog iets an- 

vervolg op pag. 4 
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• Zij maakten de nodige aantekeningen 

Uit de Besluitenlijst van de Algemene 
Vergadering van afgevaardigden op 29 
en 30 oktober in Amersfoort gehouden, 
bieden wij u onderstaande „greep" 
aan. 
Besloten werd: 
— om tot verslagcommissie Algemene 
Vergadering 1982 de afdeling Rheden/ 
Rozendaal te benoemen. 
— dat met betrekking tot het voorstel 
van de Afdeling Arnhem inhoudende: 
„Humanitas dient een standpunt in te 
riemen over de wenselijkheid van het 
al of niet loslaten van de levensbe-
schouwelijke achterlanden en hun ver-
tegenwoordigers in multi-levensbe-
schouwelijke c.q. algemene besturen" 
geconstateerd kan worden dat het 
hoofdbestuur deze problematiek on-
derkent en besluit na een uitgebreide 
discussie over deze kwestie in de ver-
eniging — waarbij ook gedacht wordt 
aan een afzonderlijke conferentie— op-
nieuw een standpunt in deze te for-
muleren. 
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• „Crackerhash" „opende". 

vervolg van pag. 3 

ders aan de hand: tegenover de 60-tiger 
jaren waarin op allerlei terreinen groei 
gaande was, staan nu de schrale 80-ti-
ger jaren. Je zou denken dat dit ge-
paard gaat met saamhorigheid, maar:" 
vroeg dr. Rengelink zich af „zien we dit 
ook?" Hij geloofde dat er juist sprake 
van het tegenovergestelde was, dat ie-
dereen zich terug trekt op eigen stel-
ling en dat van een afnemende solidari-
teit met bijvoorbeeld bejaarden, bui-
tenlandse werknemers, het feminisme, 
kan worden besproken. Hij consta-
teerde een „ik-groei": en maakte zich 
zorgen om „ik boven wij". Humanitas-
leden, zo geloofde hij evenwel, „laten 

— om de discussie over de gevolgen 
van de structurele werkloosheid op 
mens en samenleving af te ronden op 
de in het najaar 1983 te houden Alge-
mene Vergadering. 
— om met algemene stemmen een mo-
tie van de afdeling Rotterdam aan te 
nemen met volgende inhoud: „De Al-
gemene Vergadering van Afgevaar-
digden van Humanitas, Nederlandse 
vereniging voor maatschappelijke 
dienstverlening en samenlevingsop-
bouw, bijeen OP 29 en 30 oktober 1982 
te Amersfoort,  verzoekt de leden van 
de vaste commissie voor Justitie van 
de Tweede Kamer te bevorderen, dat 
het voorlichtingsDrojekt delinkwentie 
en samenleving in het komende begro-
tingsjaar een subsidie zal ontvangen 
van het Ministerie van Justitie." 
— de afdeling Zwolle bij acclamatie te 
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"wij" prevaleren". En vooral hierom 
wilde hij benadrukken „dat Humani-
tas groter en invloedrijker moet wor-
den". In dit verband herinnerde hij aan 
de zojuist op gang gebrachte leden-
winactie: „een groter Humanitas is 
toch een beetje beter voor Nederland." 

Dat Humanitas kan groeien bleek wel 
in de loop van de Algemene Vergade-
ring, toen voorzitter Kuipers van de 
afdeling 	Hoogezand-Sappemeer 
meedeelde „dat hij in één week 19 
nieuwe leden had ingeschreven èn 
dat hij niet zou stoppen voordat het er 
25 waren geworden." 

Velerlei zaken 
Op deze A.V. kwamen talloze zaken 
aan de orde, waarbij de leden de nodige 
aantekeningen wilden maken. Aan het 
begin van de tweede congresdag wer-
den „die aantekeningen" o.a. gemaakt 
bij het financieel beleid. Penningmees- 

• Hoor ik dat goed? 

Greep uit besluitenliist 



• Penningmeester De Haas „won" met de hulp van Otto ... 

Nieuwe gezichten 
Bij acclamatie werden op de A.V. 1982 me-
vrouw A. E. C. in 't Hout-B orgers uit Rotterdam 
en de heer M. Kamp uit Willemsstad tot hoofd-
bestuursleden gekozen. Zij vullen de vacatures 
op die door het vertrek van mevrouw Haas-
Berger en de heer L. Goudsmit zijn ontstaan. 
Mevrouw In 't Hout is sinds 1977 voorzitter van 
de Afdeling Rotterdam. Zij is ervan overtuigd 
dat vrijwilligerswerk in de grote steden moei-
lijker van de grond komt, dan op het platteland: 
„Veel mensen in de grote steden durven 
's avonds de straat niet meer op." Toch zei ze 
onlangs: „In Rotterdam zijn we bezig de be-
staande vrijwilligersactiviteiten uit te brei-
den." 
Ook de heer Kamp is ervan overtuigd „dat 
vrijwilligerswerk bij de toekomstige maat-
schappelijke ontwikkelingen beslist onmis-
baar is en dat Humanitas hierbij een grote rol 
kan spelen." 
De heer Kamp is pl.verv. chef van het Secreta-
riaat Algemene Zaken in Dordrecht. Zijn 
werkzaamheden hebben ondermeer te maken 
met maatschappelijke zorg, volksgezondheid, 
culturele minderheden, werkloosheids-
problemen. 
Hij vervult naast zijn (drukke) werkzaamheden talrijke openbare functies: 
zo is hij voorzitter van de Raad van Toezicht, beleid en advies van de VARA 
en voorzitter Stichting vrijwilligersorganisaties Drechtsteden en . . . nog 
een paar andere functies. Hij is evenwel van plan „er een paar af te bou-
wen", om méér tijd over te houden voor zijn nieuwe functie van hoofdbe-
stuurslid van Humanitas! 
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ter De Haas bleef evenwel met de hulp 
van Otto Ploeg, chef Centrale Admini-
stratie winnaar in dit financiële steek-
spel, dat voor het merendeel van de 
aanwezigen abracadabra was . . máár 
niettemin voor de nodige vrolijkheid 
zorgde. De ernst kwam weer om de 
hoek kijken toen de heer De Haas 
„minder optimistische geluiden moest 
laten horen". Voor 1982 moest gere-
kend worden op een tekort van 
f 117.000,— op de post jeugdbescher-
ming. De inkomsten van de vereniging 
lopen terug en dat geldt ook voor die 
van de loterij. Daarom deed hij een be-
roep op de aanwezigen, „om wat de lo-
terij betreft alle zeilen bij te zetten." 
Een groot aantal voorstellen uit de af-
delingen moest behandeld worden. 
Maar nièt gestemd hoefde er te worden 
over het voorstel van Gewest Zuid 
Holland tot wijziging van artikel 2 van 
de statuten (zie aug. nummer Van 
Mens tot Mens) omdat deze afdeling 
aan het begin van de vergadering mee-
deelde dit voorstel in te trekken. 

Met algemene stemmen 
Met algemene stemmen werden de 
voorstellen van het Hoofdbestuur in-
zake de standpuntbepaling kernbe-
wapening èn de discussie over de 
plaats van arbeid in onze samenle-
ving, binnen de vereniging op gang 
brengen, aangenomen. Met veel en-
thousiasme schaarde de vereniging 
zich achter de nieuwe taak die Huma-
nitas op zich heeft genomen, name-
lijk: „de zorg voor geestelijk gehandi-
capten vanuit Humanitas." 

Maar géén meerderheid voor het voor-
stel van de afdeling Arnhem (gesteund 
door Groningen) om als Humanitas 
stelling te nemen tegen de reclame 
voor alcoholgebruik via de massa-me-
dia. De discussie leidde tot woordspe-
lingen, die de lachlust opwekten en 
men vond het ook: betutteling, een 
griezelig voorstel, een gevaarlijke ont- 

wikkeling: vandaag tegen drank, mor-
gen tegen sex. De behartenswaardige 
aanbeveling werd gedaan „om eerst 
maar eens de achtergronden van het 
alcohol- en druggebruik te onderzoe-
ken." Méér tegen- dan voorstemmers 
waren er ook voor het voorstel van 
Noord-Holland om leden die zich ver-
dienstelijk hebben gemaakt een blijk 
van waardering te gaan aanbieden. De  

één geloofde dat de mensen daar in-
derdaad heel blij mee zouden zijn; de 
ander dat dit uit de tijd is en weer een 
ander waarschuwde dat er geen ver-
schil zou mogen zijn, dus geen gouden, 
zilveren en bronzen speldjes. Tenslotte 
won de mening het „datje geen speldje 
nodig hebt om het plezier dat je in het 
werk voor Humanitas hebt, met je mee 
te dragen". 
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In Deventer heeft de Humanitas-afdeling ruim een jaar 
geleden een werkgelegenheidsprojekt voor woonwagen-
bewoners (een lascursus) opgezet. Dit kon met steun van 
de secretaris-coordinator J. M. Janssen van het Woonwa-
genschap Z.W. Salland van de grond komen. Maar... dit 
projekt kon er vooral komen dankzij een flinke subsidie 
van het Provinciaal Bureau van het ministerie van CRM 
te Zwolle en dankzij de 7000 gulden die de Landelijke 
Commissie Woonwagenbewoners Humanitas beschik-
baar stelde, terwijl de heer Van de Kooi, directeur van de 
Streekschool als vrijwilliger de cursus wilde leiden. 
Máár Humanitas Deventer droeg nog een belangrijk 
steentje bij: in het eigen gebouw „De Zeven Leeuwen" aan 
de Singelstraat werd de nodige werkruimte gecreëerd! 
Over dit projekt is door de afdeling Voorlichting van het 
(helaas ex-) ministerie van CRM in Den Haag een mooi 
uitgevoerd en geestig geillustreerd verslag uitgegeven! 
Een „verslag van een kleinschalige werkgelegenheid voor 
woonwagenbewoners. Een initiatief van Humanitas en 
vooral een verslag van mensen", aldus dit relaas, waaraan 
wij onderstaand artikel ontleenden. 

IIUMANITAS INITIATIEF DEVENTER 
Woonwagenbewoners 

leerden lassen 

kamp. En de mensen kwamen niet naar 
het kamp toe om onderdelen te kopen. 
Sindsdien heb ik in de steun gezeten. Ik 
wil heel graag uit de steun, daarom doe 
ik mee aan het project. lk hoef niet persé 
zelfstandig te worden. Ik wil ook voor 
een baas werken, als ik maar werk heb. 
Maar voor woonwagenbewoners is het 
extra moeilijk om aan de slag te komen. 
Ik kon een baan krijgen bij het gasbe-
drijf, maar daarvoor moest je kunnen 
lezen en schrijven. En dat kan ik niet 
goed. Ik hoop dat dit project lukt en dat 
de gemeente ons helpt om aan de slag te 
kamen. Eigenlijk hadden we dit project 
twintig jaar eerder moeten hebben." 

JOHAN (26): „Ik wil graag iets leren. Ik 
heb vroeger nooit de kans gehad om 
goed te leren. Op de kampschool leerde 
ik niets. Nu zit ik op de lascursus en ben 
bezig met lezen en schrijven te leren. Ik wil een beroep kiezen, maar eerst wil ik de school afmaken." 

Professor 

Pogingen om iets te doen aan de 
werkgelegenheid voor woonwagen-
bewoners zijn in Nederland schaars. 
Het werkgelegenheidsproject woon-
wagenbewoners in Deventer van de 
vereniging Humanitas vormt een uit-
zondering. Bijgestaan door vrijwilli-
gers proberen woonwagenbewoners 
weer een bestaan op te bouwen, uit de 
bijstand te komen en zelfstandig te 
worden. 
In het verslag komen de deelnemers 
Toon, Michiel, Johan en Rinus zelf 
aan het woord. 

MICHIEL (42): „Ik zit nu ongeveer der-
tien jaar in Deventer en ik ben van de 
sociale dienst ajhanketijk. Daarvoor 
nooit. Ik zat in het oud ijzer. 
Toen kwamen de kleine kampen. Ik 
vind mijn standplaats prachtig, we 
hebben nu een douche, een hele verbete-
ring vergeleken bij het grote kamp, 
maar ik kan er niets doen. Als ik er een 
fietsstuur neerleg krijg ik al een bekeu-
ring. Daarom doe ik nu ook .mee aan het 
project van Humanitas, ik wil zeul 
standig worden en uit de steun. Ik heb 
nu de kans om wat te leren, dat hadden 
wij vroeger niet." 

RINUS (54): „Ik heb altijd gewerkt, en 
ik sta nu nog twee dagen op de markt 
met textiel. Ik kom uit Noord-Holland,
ik heb bij de Hoogovens gewerkt, aan 
de bouw van de Velsertunnel als beto-
nijzervlechter. De kans die wij hier  

krijgen om iets te leren vind ik gewel-
dig. 

TOON (35) »Toen ik acht jaar geleden 
in Deventer kwam, ben ik gelijk aan de 
slag gegaan bij een sloper. Toen die 
sloper naar Rotterdam ging kon ik 
meegaan. Maar door die grote regio-
nale kampen kon ik daar geen stand-
plaats vinden, en toen ben ik hier 
gebleven. 
Hier was ook slechte gelegenheid om te 
slopen, er waren teveel slopers op het 

De vier deelnemers aan het project 
wonen nu allemaal op zogenaamde 
kleine kampjes, twee of vier wagens op 
één lokatie. 
Deventer loopt wat betreft de decen-
tralisatie ver voor op andere steden in 
het land. J. M. Janssen: 

„Die grote kampen waren een ramp 
voor de mensen, voor de werkgelegen-
heid, en de onderlinge verstandhou-
ding. Ik heb er als één van de eersten 
bij de overheid op aangedrongen, dat 
we van de grote kampen afmoesten. 
We hebben hier in Deventer voorgelo-
pen, omdat wij „gelukkig" gif in de 
grond vonden op de plek van het 
kamp. Wij konden toen beginnen met 
de kleine kampjes en het grote kamp 
opruimen." 
Grote kampen werken bovendien de-
moraliserend: 
De mensen trokken elkaar mee. Er was 
een enorme negatieve sociale controle. 
Als je iets wilde leren, plaatste j eje bui-
ten de groep. 
Leescursussen voor volwassenen wer- 
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den met veel verve van de grond getild, 
en dan kwamen er twee of drie mensen. 
Maar na twee of drie keer waren ze al-
weer verdwenen, want dan werden ze 
nageroepen: die moet zo nodig profes-
sor worden. 

„Ik ben ervan overtuigd dat de mensen 
die nu aan het werkgelegenheidspro-
ject van Humanitas meedoen, niet naar 
een alfabetiseringscursus zouden zijn 
gegaan, als ze nog op het grote kamp 
hadden gestaan." 

Achtergrond 

In de bijna agrarische samenleving van 
de vorige eeuw vervulden de (voorlo-
pers van de) woonwagenbewoners een 
zinvolle functie. Allerlei ontwikkelin-
gen maakten die functie echter over-
bodig. In samenhang daarmee ont-
wikkelde de gevestigde samenleving 
een afkeer van a-socialen èn woonwa-
genbewoners. De woonwagenbewo-
ners kregen steeds minder de kans op 
hun eigen voorwaarden mee te doen 
aan het maatschappelijk verkeer. Zij 
belandden in een vicieuze cirkel van 
vooroordelen en gebrek aan mogelijk-
heden. Het probleem zit vooral in het 
gebrek aan sociaal-economische sta-
tus. De maatschappelijke kant is dat de' 
samenleving weinig ruimte biedt aan 
mensen die ongeregeld werk willen 
doen. 
Maar er zijn allerlei ideeën te bedenken 
om met ongeregeld werk toch een bo-
terham te verdienen. Woonwagenbe-
woners komen zelf vaak met ideeën. 
Het gaat er om deze samen met hen te 
ontwikkelen. Handigheden die zij nog 
hebben, kunnen dan weer bruikbaar 
worden gemaakt. 
Voorbeelden zijn: 
- maken van ambtelijk-technische 

produkten uit oude materialen 
(bijv. afkomstig van autosloop) 

- kleine landbouw 
- handel in tweedehandsspullen) 
- reparaties (waar anderen geen con-

currentie mee wordt aangedaan) 
- rijdende hoefsmid 
- houtbewerking 
De Landelijke Commissie Woonwa-
genbewoners vroeg aan „Humanitas 
Deventer" iets te gaan doen met deze 
ideeën en het Centraal Bureau werd 
erbij betrokken om dat „iets" mede ge-
stalte te geven. 
De eerste bijeenkomst werd op 25 juni 
'80 gehouden met de vijf deelnemers, 
twee functionarissen van het woonwa-
genschap, een functionaris van de so-
ciale dienst en twee vertegenwoordi-
gers van Humanitas. 
Met z'n allen werden de verschillende 
mogelijkheden nagegaan en men be-
sloot dat het een las-cursus zou wor-
den: gericht op een praktisch eindpro-
dukt: bijvoorbeeld het maken en ver-
kopen van aanhangwagens en/of het 
produceren van schijven voor potten-
bakkers. 

Humanitas' vrijwilliget Mehmet Sar: 
„We hebben geluk gehad met directeur 
Van de Kooi. Hij reageerde buiten de 
verantwoordelijkheid van het bestuur 
van de school, voelde zich als mens 
aangesproken door het project en wil-
de als vrijwilliger meedoen. Dit project 
valt namelijk niet in te passen onder de 
richtlijnen van het ministerie van On-
derwijs." 
Leraar lassen Van de Kooi: „De woon-
wagenbewoners hebben geen basis-
kennis. Mensen die de LTS hebben ge-
had, kennen een aantal begrippen. 
Daarom moet je er als leraar enorm 
voor oppassen niet te moeilijk bezig te 
zijn. Als je een heel theoretisch verhaal 
houdt, komt het niet over. Het geleerde 
moet gekoppeld worden aan de te ma-
ken produkten. 
Eén van de redenen, afgezien van de 
hoge drempel, dat woonwagenbewo-
ners niet aan vakcursussen van het ar-
beidsbureau, etc. meedoen is, dat zij 
moeilijk kunnen lezen en schrijven. 
Dat bleek al snel bij het begin van de 
lascursus. Bij lassen is het immers van 
belang, datje de technische instructies 
die op de electrodendoos vermeld 
staan kunt lezen, dat je weet welk soort 
electroden gebruikt moeten worden." 

De moeilijkste fase van het project 
moet echter nog komen: het project 
moet financieel rendabel worden ge-
maakt. Er moeten spullen worden ge-
produceerd èn  verkocht.  De woonwa-
genbewoners moeten begeleid worden 
naar zelfstandigheid. Er moet een af-
zetgebied gevonden worden, er moet 
gezocht worden naar een eigen werk-
ruimte voor de deelnemers.  Op de 
kleine kampen is namelijk geen ruimte 
om iets te beginnen. 

De functionarissen van het woonwa-
genschap zijn van Mening dat er nu een 
man aangetrokken moet worden „om 
gaatjes in de markt te zoeken". Want 
deze taak kun je niet aan vrijwilligers  

overlaten. Bovendien is het een groot 
gevaar als één van de vrijwilligers 
wegvalt: dat gebeurt nu in Deventer. 
Mehmet Sar vertrekt naar het zuiden 
van ons land. 
Maar ondanks alle moeilijkheden is 
en blijft dit project voorlopig een 
vrijwilligersproject. De Landelijke 
Commissie Woonwagenbewoners 
Humanitas is bezig om de mogelijk-
heden te polsen om elders in het land 
soortgelijke projecten op te zetten, 
ook met vrijwilligers. De commissie 
ziet het als haar taak om iets aan de 
• werkgelegenheidsproblematiek te 
doen, omdat het probleem door de 
overheidsinstanties maar uiterst ma-
tig wordt opgepakt. 
Bovendien moet dit project niet op de 
korte maar op de lange termijn worden 
bekeken. Want het kan ook zijn uit-
werking op de kinderen hebben: mis-
schien worden zij gestimuleerd om iets 
te gaan doen. De functionarissen van 
het woonwagenschap zeggen hierover: 
„De man die nu op de cursus zit ont-
dekt dat hij een achterstand heeft en 
dat is heel belangrijk naar zijn kinde-
ren toe. Hij motiveert zijn kinderen 
veel meer om onderwijs te volgen. Het 
is natuurlijk een lang proces, maar het 
is in feite de enige weg. Wat generaties 
lang verziekt is, maak je niet in vijfjaar 
goed. Maar als deze jongens op de goe-
de manier worden bijgestaan om iets 
voor zichzelf te beginnen, zie ik over 
vijfentwintig jaar een afbouwfase. Dan 
heeft het de woonwagenbewoners hier 
in de omgeving wél op het paard ge-
holpen. 
En Humanitas-vrijwilligster Dini 
Landman: „Het is natuurlijk moeilijk 
om over succes of geen succes te pra-
ten. Ik moet wel zeggen dat ik een posi-
tief gevoel heb, dat er een brug is gesla-
gen tussen de woonwagenbewoners en 
de burgers. Ze komen in het bestuur, ze 
doen mee aan alle vergaderingen, ze 
willen weer gaan lezen. Het belangrijk-
ste van het project vind ik dat ze weer 
vertrouwen hebben in zichzelf en voe-
len dat wij ze vertrouwen. 
Of het project verder zal slagen is de 
vraag. Het is een experiment. Alles is 
nieuw en met z'n allen leren we er elke 
keer weer iets bij." 
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DISCUSSIE OVER 
ARBEID 
Problemen rond arbeid 

niet negeren 
Op de Algemene Vergadering 
'82 werd met algemene stem-
men het besluit genomen om 
„binnen de vereniging een 
discussie over de plaats van 
de arbeid in onze samenleving 
w.o. gevolgen voor mens en 
samenleving van de door 
structurele oorzaken teruglo-
pende werkgelegenheid." 
Humanitas kán het probleem 
„arbeid" niet negèren omdat 
in de naaste toekomst nog 
steeds meer mensen gecon-
fronteerd zullen worden met: 
„gèèn arbeid hebben." 
In de laatste jaren nam het 
aantal mensen dat van een 
uitkering leeft, schrikbarend 
toe en nu kijken we tegen ca. 
600.000 werklozen en tegen 
ruim 600.000 wao-ers (waar-
onder veel verkapte werk-
loosheid) aan. En het eind is 
nog niet in zicht ... Wat bete-
kent dit voor de toekomst? 
Vorig jaar publiceerden we in 
Van Mens tot Mens een aantal 
interviews, waarin o.m.: uit-
keringen, werkloosheid, ar-
beidsloos inkomen, vrijwilli-
gerswerk aan de orde kwa- 
men. 
Onderstaande compilatie ont-
lenen we aan deze interviews. 
Prof. dr. J. Tinbergen, econoom en No-belprijswinnaar over werkloosheid en 
de „onzeker geworden sociale zeker-heid," waarvan zijns inziens de oplos-
sing onder meer in een internationale 
aanpak ligt: 
„Nadrukkelijk wil ik erop wijzen, dat 
het werkgelegenheidsvraagstuk voor 
de arme landen nog veel erger is. 
Onze werkgelegenheid kan echter een 
stimulans krijgen door een versnelde 
ontwikkeling van de derde wereld. 
Versnelling dáár, geeft hier werk. Wij 
kunnen machines en vrachtauto's le- 

veren, en in de metaalindustrie zou 
hierdoor ook weer een opleving ko-
men. 
Ik geloof niet dat we mogen berusten 
in die grote werkloosheid in de derde 
wereld en voor 't gemak maar menen" 
dat die toch niet in te dammen is." 
Anderzijds moet de bevolkingsgroei 
in deze gebieden ook worden inge-
damd. Het idee dat de bevolkingspo-
litiek meer aandacht moet krijgen, 
begint gelukkig wel door te werken. 
In dit verband wil ik graag de opmer-
king maken, dat ik niet begrijp, dat de 
Paus de noodzakelijk hiervan niet in-
ziet. Dat is toch onvoorstelbaar ..." 

Over de werkloosheid in eigen land: 
„Voor een deel is die toe te schrijven 
aan een slechte concurrentiepositie op 
de wereldmarkt. 
Maar die slechte concurrentiepositie 
heeft zeker ook te maken met loonei-
sen, die te ver zijn gegaan. Onze sociale 
voorzieningen zijn erg mooi, máár . 
motiveren weinig om te gaan werken. 
Hier ontvangt iemand, die werkloos is 
gedurende een jaar 80 procent van zijn 
laatstverdiende loon; in Duitsland is 
dat 68 procent. 
En in Engeland is het nog slechter dan 
in Duitsland. 

Over vrijwilligerswerk: 
Voor mij is het onbegrijpelijk dat ge-
meend wordt, dat alleen betaald werk 
respect verdient. Het beste werk hoeft 
nog niet te worden betaald. Bij alle 
werk, ook bij vrijwilligerswerk moetje 
je de vraag stellen: wat bereik ik ermee. 
Als  je  het geluk van anderen erdoor 
vergroot, is dat werk waardevol. 
En als je het dan al zou moeten betalen, 
zou  dat 

p er 
 zeker
uur van vergelijkbaar werk. 

niet kunnen tegen beta-
lingen
Als alles betaald moet worden, moet 
het hele loonpeil omlaag. Maar vrijwil-
lig iets doen, s hoog aan te slaan. Als je 
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ervaring opdeed in derdewereld lan-
den: 
Een beetje financiële hulp is één, maar 
het veranderen van bijvoorbeeld de 
handels-strukturen is iets anders. 
Het gaat óók om het afstaan van macht. 
Het machtige westen zou wel meer 
doordrongen moeten zijn van het feit 
dat het in eigen belang is om meer be-
voegdheden naar die arme landen over 
te hevelen. Volgens Tinbergen is ont-
wikkelingshulp geen liefdadigheid, 
maar eigen belang en daar ben ik het 
helemaal mee eens. 
Ik ben het ook met hem eens als hij zegt 
dat onze consumptie erg hoog is en dat 
we onze consumptie gemakkelijk te-
rug zouden kunnen brengen, zonder 
dat ons geluksgevoel zoveel lager zou 
behoeven te zijn. In onze samenleving 
wordt ons opgelegd dat méér con-
sumptie méér geluk betekent. Daar 
zouden we vanaf moeten. Als we min-
der consumeren en méér investeren 
zouden er meer banen kunnen worden 
gecreëerd. 

Over „sociale zekerheid": 
Als steeds meer mensen er aanspraak 
op maken, betekent dit dat de loonkos-
ten zullen stijgen, waardoor onze con-
currentie-positie op de wereldmarkt 
slechter wordt, en de werkloosheid 
wéér toeneemt. Dit houdt dus in dat wij 
echt iets aan die loonkosten moeten 
gaan doen. 
Máár het gaat niet om een gigantische 
stap terug; dus niet naar 1945 „met 
wastobbes en bezems". We kunnen 
onze radio, onze t.v. en onze auto hou-
den, mits we die laatste selectief ge-
bruiken. Maar ik heb daar wel ver-
trouwen in: we zien dat het energie-
verbruik aan het teruglopen is en er 
wordt ook minder geld geleend voor 
de aanschaf van consumptieve goede-
ren. In onze samenleving is heus wel 

1. 
minder 
consumeren, 
meer 
investeren 
■ II ■ 

zin voor de werkelijkheid aanwezig, 
Laten we ons toch niet aanpraten dat 
we een rampzalige toekomst tege-
moet gaan. Dat is pure onzin!" 

Arbeidsloos inkomen 
In een studie van de Raad voor Rege-
ringsbeleid (WRR) werd in '81 het ar-
beidsloosinkomen aan de orde gesteld. 
Medewerker aan deze studie was (so-
cioloog) drs. H. A. van Stiphout: 
„De normen die wij in onze samenle-
ving hanteren over arbeid en inkomen 
zijn niet in overeenstemming met de 
mogelijkheden die de maatschappij 
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sa ai 
basisinkomen 
voor 
iedereen 

biedt. En dat is de oorzaak van span-
ningen, die tenslotte een verloedering 
in allerlei sectoren van onze samenle-
ving in de hand kunnen werken. Daar-
naast is het gedrang op de toch al krap-
pe arbeidsmarkt toegenomen. 
Gehuwde vrouwen willen werken, 
jongeren die van school komen, willen 
aan bod komen en die wens kan niet 

worden gehonoreerd. Dát is een enorm 
probleem! 
Ik ben er van overtuigd dat wij in de 
toekomst zeker niet moeten schuwen 
om arbeidstijdverkorting en deelba-
nen door te voeren. . .En daarnaast 
moeten we gaan nadenken over een 
basisinkomen voor iedereen, waarmee 
je dan in beperkte omvang moet be-
ginnen. De WRR heeft hierover zojuist 
een rapport gepubliceerd." 
„Uit de berekeningen die zijn gemaakt, 
is gebleken dat het kan. Bepaalde so-
ciale voorzieningen — ik denk bijvoor-
beeld aan de bijstand— kunnen worden 
verminderd, terwijl je de sociale voor-
zieningen in hun geheel gemakkelijker 
kunt bijstellen." 

Over deel-arbeid: 
„Het financiële nadeel dat het gevolg 
van deel-arbeid en arbeidstijdverkor-
ting is, kan worden ondervangen met 
een basisinkomen. 
Als een man en vrouw ieder een basis-
inkomen ontvangen, kunnen ze beiden 
een part-time baan nemen, zonder gro-
te financiële konsekwenties. Sommige 
mensen willen dat graag; ze willen 
thuis het werk en de zorg voor kinde-
ren verdelen, maar mensen kunnen 
•ook makkelijker studeren, aan her- en 
bijscholing gaan doen. 
Daarbij komt dat arbeidstijdverkor-
ting en deelarbeid veel arbeidsplaatsen 
kunnen opleveren, terwijl een basisin-
komen voor mensen, die nu buiten het 
arbeidsproces staan, een prikkel kan 
zijn om er een (halve) baan bij te ne-
men." 

De chip 
Over de gevolgen van de chip-technolo-
gie spraken we met econoom-socioloog 
dr. Tjerk Huppe.§: 
„Op zich is de chip-technologie niet 
bedreigend; stel je voor dat je voor 
twee centen met Tokio kunt bellen, dat 
je de beschikking hebt over 22 T.V.-sta-
tions, dat je iedere film die „verchipt" 
ligt opgeslagen vanuit je eigen stoel in 
je eigen kamer kunt zien, dat je over 
iedere gewenste informatie kunt be- 

schikken. Het onmogelijke is mogelijk 
geworden." 

Maar er is ook een andere kant: 
„De mensen raken in zo'n snel veran-
derende samenleving hun oriëntatie 
kwijt. Traditionele normen en waar-
den bieden geen houvast meer, ter-
wijl nieuwe normen nog onvoldoende 
zijn uitgekristalliseerd. Tot voor kort 
leken levensprincipes eeuwigdurend, 
maar nu ligt er niks meer vast. Niks is 
meer heilig. Je kunt niet meer leunen 
op een overgedragen ethisch systeem. 
Dat maakt het leven niet eenvoudi-
ger." 
Daarnaast is een instelling ten opzichte 
van arbeid natuurlijk van grote bete-
kenis. Op langere termijn zal het recht 
op een arbeidsloos inkomen gelegiti-
meerd zijn, waardoor het onderscheid 
tussen actieven en niet-actieven lang-
zamerhand zal vervagen. 
De traditionele opvatting over „arbeid 
als plicht" verandert in een recht op 
zelf-ontplooiing, al dan niet via arbeid. 
De vraag „wat rechtvaardige inko-
mensverschillen zijn", is hiermee ur-
gent geworden. 
Tegelijkertijd ontkomen we niet aan 
herverdeling van de beschikbare ar- 

chip: 
twee 
kanten 
iiii 

beid. We zullen ook naar drastische ar-
beidstijdverkorting toe moeten. Mis-
schien moet het ooit een 20-urige 
werkweek worden..." 

Vrijwilligerswerk 
Over werk en vrijwilligerswerk zei (in 
april '81 overleden) dr. Jaap van 
Praag: 
„Wij moeten wel tot arbeidsverdeling 
komen, omdat we niet met die hon-
derdduizenden werklozen kunnen le-
ven. Maar ik zie dat wel als een ontwik-
keling op lange termijn. We zijn er niet 
op voorbereid om te delen; werken is 
voor ons teveel verbonden met een sa-
laris. We ontlenen nu eenmaal status 
aan werken. En de mensen zijn opge-
voed met „wie niet werkt zal niet eten". 
Als we over werk praten, 
helaas altijd produktieve arbeid.

bedc1)e bedoelen
Daar-

om

we 

 geloof ik dat we anders tegen werk 
moeten gaan aankijken; onze mentali-
teit moet veranderen. Dat moet gelei-
delijk groeien; mensen willen nu een-
maal een nuttig lid van de maatschap-
pij zijn en dat wil zeggen nuttig werk 
verrichten. En natuurlijk wordt dan 
werk bedoeld waarvoor ie een salaris 
ontvangt. Maar. . .er is zat werk te doen  

dat niet betaald wordt. Voor dat werk 
heb je mensen nodig waarop je kunt 
rekenen. Want ook vrijwilligerswerk 
moet geregeld gebeuren. 

Andere samenleving 
Prof. dr. Piet Thoenes (socioloog) 
maakt zich wat de werkloosheid betreft 
vooral zorgen „omdat arbeid in onze 

aparte 
jeugdcultuur 
creëren 
eg 

samenleving nog steeds als centrale 
waarde geldt. Aan het beroep ontleen je 
je waarde en vragen: wat verdien je, 
wat doe je? staan toch centraal bij een 
kennismaking? Maar: 
„Er worden op dit gebied grote fouten 
gemaakt. Enerzijds wordt arbeid cen-
traal gesteld, anderzijds kan recht op 
arbeid niet gerealiseerd worden. Van-
daar dat je uit twee dingen moet kie-
zen: 
1) bf geen arbeid beschikbaar stellen, 
en er geen waarde aan toe kennen. 
2) Aan arbeid wel centrale waarde 
toekennen, maar. . .het kan ook be-
schikbaar stellen voor iedereen die wil 
werken." 

Over de agressie onder de jeugd: 
„Misschien is het al uit de hand gelo-
pen; misschien is de ontwikkeling 
nauwelijks te keren, tenzij. . ., tenzij we 
erin slagen om een aparte jeugdcultuur 
te creëren, waarin arbeid niet meer 
centraal staat. Er zal een heel andere 
maatschappijconstructie moeten gaan 
ontstaan, waarin allerlei groeperingen 
hun eigen cultuur hebben. In dit ver-
band voert het te ver om over dergelij-
ke sub-culturen uit te wijden. Dat is 
een onderwerp op zich." 
De schilder Constant heeft nagedacht 
over een andere samenleving, waar 
arbeid niet meer centraal zal staan. Hij 
ontwierp „de stad van de toekomst": 
New Babyton. Een blauwdruk voor die 
andere wereld, waar mensen niet aan 
één plek gebonden zijn omdat hun werk 
dat nu eenmaal vereist. Ook een wereld 
met creatieve mensen, die ieder op ei-
gen wijze zinvol bezig zijn. Een utopie 
of toch een toekomstbeeld? Constant: 
„Misschien is het realiseerbaar over 
vijftig, misschien over honderd jaar. 
En misschien ook nooit. Maár. . ik zie 
New Babylon ook als een prikkel om 
bezig te zijn met een andersoortige 
maatschappij. Een maatschappij, 
waar mensen niet uitsluitend nuttig 
hoeven te zijn." 
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ZOVEEL VROMEN • • • 
ZOVEEL ONGEKENDE TALENTEN 

Van de (gepensioneerde) huis-
arts mevrouw T. Schrauwer-
Monshouwer uit Emmen ont-
vingen we onderstaand arti-
kel. Zij houdt als ex-werkende 
geëmancipeerde vrouw èn als 
moeder veel lezingen voor 
vrouwenorganisaties en is 
daar ook actief in werkzaam. 
Ze schrijft ons: „Dit artikel 
heb ik geschreven nadat ik 
een dag geluisterd had naar 
diverse vrouwen, die het over 
levensloopbaan-planning 
hadden en waarbij uitslui-
tend meisjes in opleiding en 
werkende vrouwen (al dan 
niet full-time) aan bod kwa-
men. Ik dacht toen wáár zijn 
al de vrouwen die alleen maar 
huishoudelijk werk in gezins-
verband gedaan hebben." 
Over deze vrouwen gaat haar 
artikel. 

Tot de vrouwen in het begin van de 
derde levensfase horen in het bijzon-
der gehuwde en gescheiden vrouwen 
en weduwen in de leeftijd van 40 tot 50 
jaar, waarvan de kinderen de deur uit 
zijn en van wie het laatste kind weinig 
of geen zorg meer nodig heeft. Vanzelf- 
sprekend horen ook kinderloos geble- 
ven vrouwen tot deze groep. 

• ...ontdekken ongekende talenten 

Over het algemeen zijn deze vrouwen 
het huwelijk ingegaan met de ver-
wachting van het oude rolpatroon, dat 
het levensdoel van een vrouw bestaat: 
uit zichzelf wegcijferen en geheel op-
gaan in de zorg voor man en kinderen. 
Ze leeft niet echt, ze wordt geleefd. Zij 
is altijd degene die moet inleveren als 
haar wensen botsen met die van man 
en/of kinderen. Als zij er maar voor 
zorgt dat het huishouden op rolletjes 
loopt, vervult ze haar taak uitstekend. 
Niemand anders in huis beseft hoeveel 
werk er door huisvrouwen wordt ver-
zet. 
Mannen denken vaak ten onrechte dat 
vrouwen het er maar van nemen en dat 
zij haar werk kan doen als ze daar zin in 
heeft. 
Maar veel vrouwen houden helemaal 
niet van huishoudelijk werk: zij doen 
het omdat ze moeten. Nu kan werk bui-
tenshuis ook erg eentonig zijn, maar 
dan zie je nog wel eens andere mensen 
en het belangrijkste is dat je ervoor be-
taald wordt. Eigen verdiend geld geeft 
een gevoel van eigenwaarde en onaf-
hankelijkheid. 

Minder kinderen 
De vrouwen van  middelbare leeftijd 
van nu hebben over het algemeen 
minder kinderen dan vroeger en de 
kinderen gaan ook eerder de deur uit. 
Heel veel vrouwen voelen het vertrek 
van hun kinderen als een opluchting al 
durven ze dat vaak niet te bekennen. 
Zelfs niet aan zichzelf, want dat hoort 
niet zo te zijn. Volgens het oude rol-pa-
troon is vrouw-zijn 66k moeder-zijn. 
De vrouw kan hierdoor schuldgevoe-
lens krijgen. Er zijn ook vrouwen die 
grote moeite hebben om hun kinderen 
los te laten, zij zullen zich noodge-
dwongen bij .de nieuwe situatie neer-
leggen. Maar in beide gevallen komt de 
vraag naar voren: hc5e moet ik nu ver-
der gaan. In Pette heeft ze nog een heel 
leven (zo'n 25 á 30 jaar) voor zich. 
In deze tijd raken veel vrouwen in een 
crisis-situatie, die behalve angst en 
onzekerheid ook lichamelijke klach-
ten veroorzaakt. En daar krijgt de 
overgang dan de schuld van. De 
vrouwen worden met kalmerende 
woordjes en tabletten behandeld. 
Maar hoogstens wordt een schijn-
succes 

va
ces behaald.En dit omdat de oor-

ndek achten niet is onder-
kend. 
Ik denk dat in deze fase de vrouw ge- 
baat 	met "lotgeno- 
ten"
baa i s met

omtotk he. 
 o
t  besef te komen dat zij 

zichzelf wil vinden. En „zichzelf" wil 
dan zeggen, zoals ze was voordat ze 
trouwde.00k dat is niet zonder 
problemen, 

Maar
w a  t als ze graag "iets an-

ders"twnilo
, kuomwtel kunnen? De meestede  

gedachte boven: zou 
ik 

 h meisjes hebben  bijaar opvoeding een  

negatief zelfbeeld meegekregen: "och, 
dat is toch niks voor meisjes. .. en dát 
is mannenwerk." 
Toch is het antwoord op de vraag "wie 
ben ik zelf" erg belangrijk. 

Iets willen 
En als de vrouw daarachter is geko-
men, zal ze "iets" willen gaan onder-
nemen. Ik ben ervan overtuigd dat de 
meesten het ook zullen volbrengen, al 
wil ik opmerken dat je van jezelf niet 
het onmogelijke mag eisen. Want ie-
dereen heeft zijn grenzen. 
Wat kan je levensloopbaan-planning 
nu zijn als je "middelbaar" geworden 
bent? Dat hangt natuurlijk in de eerste 
plaats van de omstandigheden af. In de 
Amerikaanse literatuur wordt de na-
druk gelegd op betaalde arbeid. Be-
grijpelijk, want zoals ik al heb gezegd: 
eigen verdiend geld maakt onafhanke-
lijk. In deze tijd, in ons land is die be-
taalde arbeid echter niet te verwezen-
lijken. 
Het invullen van je leven hangt dan af 
van je eigen vindingrijkheid en dat 
moet vooral niet worden onderschat. 
Ik sta wel eens paf als ik hoor en lees 
wat vrouwen allemaal ondernemen. Ik 
heb vaak het gevoel dat zij "aan het 
inhalen zijn." Vroeger werden allerlei 
dingen opzij geschoven: nu pakken ze 
die aan. 
Om maar wat op te noemen: vrouwen 
zijn politiek actief, ze zijn actief in een 
vereniging en bekleden daarin een 
bestuursfunctie, ze helpen mee plan-
nen maken, vrouwen die weinig op-
leiding hebben gehad, bezoeken de 
moeder-mavo of een VOS-cursus, ze 
volgen de lessen van de Open School, 
leren een taal waardoor zij in de 
vakantie met de bewoners van het 
vakantieland kunnen praten, ze kwe-
ken onbespoten groenten en fruit 
(smaken beter en zijn gezonder). An-
deren zoeken een combinatie tussen 
lichamelijke arbeid en studie. Vrou-
wen zijn bezig op creatief gebied en 
ontdekken ongekende talenten bij 
zichzelf. Er zijn net zoveel mogelijk-
heden als er vindingrijke vrouwen 
zijn. 
En vrouwen die geen kans zien om zelf 
iets te beginnen, doen er het beste aan 
een VIDO-groep (Vrouwen in de Over-
gang) te bezoeken of deel te nemen aan 
een andere gespreksgroep, bijvoor-
beeld van Humanitas.. Ik ken een 
vrouw, die voor het eerst naar de VI-
DO-groep ging en die de eerste morgen 
al tot een explosie van gevoelens kwa-
men. Jaren opgekropte agressie kwam 
er die eerste ochtend al uit . . . 

Er verandert iets 
Natuurlijk verandert er na dergelijke 
ervaringen iets in de vrouw èn er ver- 
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• . . .vrouwen werken in organisaties .. . 

andert thuis ook iets. Vooral voor de 
man, die ineens met een andere vrouw 
te maken krijgt. De kontakten tussen 
man en vrouw zullen dan moeten wor-
den veranderd. Samen zullen ze erover 
moeten praten, omdat er in beider le-
ven iets gaat veranderen. Met de ene 
man zal dat beter lukken dan met de 
andere èn... het kan ook helemaal 
mislukken. Er ontstaat dan een be-
dreigende situatie. Een man wil niet 
anders dan op de gewone voet door-
gaan en als de vrouw „rebelleert" 
dreigt hij haar met intrekking van zijn 
genegenheid .. . èn „zijn" geld. Vaak 
wordt de vrouw ertoe gedwongen in 
zo'n geval haar plannen op te geven en 
terug te keren naar de oude situatie. 
Er zijn ook kinderen die nadat zij het 
huis zijn uitgegaan, toch een sterk be-
roep op de moeder blijven doen. Als de 
moeder dit zelf graag wil, kan zij blij 
zijn, maar als ze dat niet wil ontstaat er 
gemakkelijk een conflict-situatie. Het 
kind zegt in zo'n geval niet zelden: „Die 
ouwe mensen zijn zo egoïstisch!" . 
De andere kant van de zaak is dat kin-
deren het juist „lekker rustig" hebben 
met een moeder die niet aan ze zit te 
trekken en niet iedere keer naar hun 
bezoek zit uit te kijken. Zij hoeven 
geen zorg meer te hebben voor die 
moeder . . . Dit geldt vooral voor kin-
deren van alleenstaande moeders. 
Nu de mensen veel ouder worden, 
komt het herhaaldelijk voor dat een 
middelbare vrouw nog ouders of één 
ouder heeft, in het laatste geval meestal 
een moeder, omdat er nu eenmaal 
tweemaal zoveel oude vrouwen als 
mannen zijn. Die moeder kan in sterke 
mate beslag leggen op haar dochter, 
wat voor veel vrouwen een zware be-
lasting is en haar belemmert in eigen 
ontplooiing. Zo'n dochter slaakte te-
gen mij eens de verzuchting: „Mijn 
hele leven heb ik met een moeder moe-
ten leven, die verwachtte dat ik altijd 
aanwezig was, als zij dacht mij nodig te 
hebben." 

Scheiding-overlijden 
Gehuwde vrouwen kunnen in de der-
de levensfase alleen komen te staan 
door echtscheiding of door het over-
lijden van de man. Uit verschillende 
publikaties lijkt wel de indruk te ont- 

heel moeilijk mee. Vooral voor vrou-
wen die dit helemaal niet hebben zien 
aankomen is het vaak een hele harde 
klap. 
In tegenstelling tot vrouwen, die een 
echtscheiding zelf hebben gewenst. Bij 
haar is weer sprake van een grote op-
luchting. 

Driemaal 
Ten slotte zou ik iets willen zeggen 
over de alleenstaande oudere vrouw. 
Zij wordt vaak driemaal gediscrimi-
neerd:, als vrouw, als „oud-zijnde" en 
als alleenstaande. Want alleen zijn is 
zielig nietwaar? . . 
Ik vind alleen zijn echter gèèn bekla-
genswaardige toestand. Als je er maar 
goed over nadenkt, hoè je met dat al-
leen-zijn omgaat. De alleenstaande 
vrouw heeft op de gehuwde vrouw 
voor, dat ze haar leven naar eigen 
goeddunken kan invullen. Het hoeft 
natuurlijk helemaal niet te betekenen, 
datje alleen voor het eigen plezier leeft, 
al kan je daarvoor natuurlijk wèl kie-
zen. Je kunt echter ook dingen voor 
andere mensen gaan doen, die niet al-
tijd plezierig hoeven te zijn, maar die 
wèl gedaan moeten worden. Dit geeft 
dan een enorme bevrediging en het in-
houd geven aan je leven. 

Aan de andere kant wil ik tegen deze 
vrouwen zeggen: wees wijs en laat je 
vooral niet exploiteren! In de geest 
van: „dat kan jij wel doen, jij bent 
toch maar alleen." 
Een helemaal tot slot: alleenstaanden 
hebben veel relaties nodig en daar is 
best aan te komen. 
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staan dat het verlies door overlijden 
makkelijker te dragen is dan door een 
echtscheiding, die van de man uit-
gaat. 
De psychiater Riimke heeft eens tegen 
Annie Romein-Verschoor gezegd, „dat 
het hem in de praktijk telkens opviel, 
dat vrouwen die hun man hadden ver-
loren na een lang en — naar je mag aan-
nemen — gelukkig huwelijk, iets van 
opleving vertonen." 
Ik vraag me af of ze dan een gevoel 
krijgen dat ze eindelijk zichzelf kun-
nen zijn? 
Maar .. . vrouwen die hun man door 
echtscheiding kwijtraken; bijvoor-
beeld na de overgang, of nadat ze een 
baarmoeder-operatie hebben onder-
gaan hebben het er in het algemeen 
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Praat mee 
over 

energie! 
De, door de Stuurgroep Maat-
schappelijke Discussie Ener-
giebeleid georganiseerde dis-
cussie, is al geruime tijd aan 
de gang. Sinds oktober 1981 
heeft de Stuurgroep ongeveer 
4.000 reacties ontvangen naar 
aanleiding van een verzoek 
aan allerlei organisaties en 
burgers om hun opvattingen 
over energiebeleid kenbaar te 
maken. Over de opgedane 
kennis zal eind van dit jaar 
een tussenrapport verschij-
nen. 

In 1983 begint de Discussiefase, de ei- 
genlijke brede discussie. Van januari 
tot juni zullen discussiebijeenkomsten 

vakbeweging, kerken, vrouwenorga-
nisaties, Kamers van Koophandel, 
scholen enzovoort. 

De Stuurgroep wil al deze organisaties, 
w.o. dus ook Humanitas, eventueel 
helpen met materiaal, waarbij wordt 
gedacht aan voorlichting aan discus-
sieleiders, diaseries als inleiding en 
handleidingen voor het voeren van 
discussies en het gebruik van het Tus-
senrapport daarbij. 
De Stuurgroep zal, voor zover moge-
lijk, via publiciteitscampagnes aan-
dacht vestigen op deze discussiebij-
eenkomsten. 

Zélf zal de Stuurgroep ook zorgen voor 
bijeenkomsten waar over de inhoud 
van het Tussenrapport kan worden ge-
sproken. Daartoe zal een groot aantal 
voorzitters en discussieleiders voor 
deze bijeenkomsten worden gewor-
ven. Dit gebeurt op de „vrije markt" en 
via organisaties die zélf al discussies 
organiseren. 
De uitkomsten van deze discussies 
zullen aan de Stuurgroep worden ge-
rapporteerd. In het Eindrapport, be-
stemd voor regering en parlement, 
moet de Stuurgroep aangeven h6eveel 
mensen voor een bepaalde oplossing 
kiezen en zo mogelijk op grond van 
welke argumenten en welke gevoe-
lens. 
De Stuurgroep ontwerpt daartoe ver-
slagformulieren die tijdens discussie-
bijeenkomsten kunnen worden inge-
vuld en teruggestuurd aan de Stuur-
groep. Ook op andere manieren zal 
worden nagegaan hoe groot de steun is 
die aan bepaalde oplossingen wordt 
gegeven en tot die andere manieren 
behoort bijvoorbeeld de enquête die 
onder de bevolking zal worden gehou-
den. 

Adres Stuurgroep: 
Lange Voorhout 14, 's-Gravenhage 
Postbus 20102, Postcode 2500 EC 
Telefoon 070-624131 

worden opgezet door maatschappelij-
ke organisaties, die gewend zijn, in ei-
gen kring belangrijke zaken te bespre-
ken. Tot die organisaties rekent de 
Stuurgroep werkgeversorganisaties, 
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Weer naar oud en arm? 
Enkele jaren geleden konden 
we nog met reden klagen 
over het gebrek aan aan-
dacht voor het ouder worden 
en de ouder wordende mens. 
De vergrijzing van onze be-
volking werd hier en daar 
wel gesignaleerd, maar echte 
publieke 	belangstelling 
bleef veelal uit. Ouder wor-
den gold als een onopvallend 
gebeuren waaraan de samen-
leving genoegzaam voorbij 
ging. 
Binnen een vrij kort tijdsbe-
stek tekent zich echter een 
nogal markante verandering 
af. Ouder worden en ouderen 
kosten geld en steeds meer 
geld en dat gaat in Nederland 
niet onopgemerkt voorbij. 

Ontdekking 
Het ouder worden en de ouderen zijn 
„ontdekt!" Het biedt publieke ge-
spreksstof in samenhang met het 
wankelend bouwwerk van onze ver-
zorgingsstaat. 
Er begint bezorgdheid te groeien over 
de vraag of onze samenleving het tal 
en de last van de ouderen in de toe-
komst wel zal kunnen dragen. Kun-
nen we gezien de verwachte absolute 
en relatieve groei van het aantal ou-
deren in ons midden, de kosten voor 
hun inkomen en de kosten voor de op 
hen gerichte voorzieningen wel blij-
ven dragen op het nivo dat we nu ge-
woon zijn? 
Feitelijk levert dit een diskussie op 
over het lainnen en willen dragen. 
De één beweert, dat nu een nog steeds 
slinkend deel van de bevolking het 
moet verdienen voor de rest en de  

grens van het nog ktinnen dragen van 
tal en last der ouderen nagenoeg in 
zicht is. Nog even: en het kan niet 
meer. De ander beweert, dat er een 
afnemende bereidheid aan het ont- 
staan is om voor deze kosten op te 
draaien en spreekt over een grens aan 
solidariteit. 
Kunnen en willen blijken hierbij he-
laas nogal dicht bij elkaar te liggen. 
Als er maar lang genoeg beweerd 
wordt dat iets niet kan, gaat men er 
licht zelf in geloven en ondermijnt al-
dus zijn bereidheid tot willen. De so-
lidariteit brokkelt af. 
Sombere wolken aan de ouderenhe-
mel. Het wordt steeds waarschijnlij-
ker dat o.a. zij de rekening gepresen-
teerd zullen krijgen van de economi-
sche neergang waarin we ons bevin-
den. Want iedereen probeert binnen 
dit proces de negatieve gevolgen op 
anderen af te wentelen en ouderen 
dreigen in het gedrang om de ruif on-
der de voet gelopen te worden. 
Een recente krantenkop als „Blijft de 
AOW betaalbaar" brengt tot uitdruk-
king dat vooral de kosten van het ou-
der worden ons niet lekker zitten. De 
inkomenspositie van ouderen en ou-
derenvoorzieningen worden in het 
teken van „kan het niet voor minder" 
geplaatst. Wat verworven rechten en 
noodzakelijkheden leken, blijkt in 
eens bespreekbaar. 
Dit is zeker NIET de aandacht voor de 
oudere mens, die ouderen zich ge-
droomd hebben. Het is zeker niet net 
nieuwe beleid waarom men nog geen 
drie jaar geleden vanuit de ouderen-
bonden vroeg. Maar het is wel de rea-
liteit. 

Contrast 
Diskussies over de vraag of ook de 
categorie ouderen niet noodzakelij-
kerwijs onder de druk van de om-
standigheden op inkomen moet inle-
veren, staan in schrille tegenstelling 
tot vroegere constateringen dat oude- 

ren op een in vergelijking zwakke in-
komenspositie zouden zitten. De 
waarde van die constateringen wordt 
klaarblijkelijk nu reeds overtroffen 
door de benauwdheid omtrent de 
sterkte van de schouders van de .ac- 
beven. Iedereen voelt zich zwak lijkt 
het wel. .. 
Al bij al is het zeer de vraag of er bij 
ouderen wel iets te halen valt. Na- 
tuurlijk zijn er ouderen die van een 
inkomen ver boven modaal leven, 
maar dat is meer uitzondering dan re-
gel. Bijna de helft van de ouderen 
leeft uitsluitend van de AOW of van 
de AOW plus een zeer bescheiden 
pensioen. Het Sociaal en Kultureel 
Planbureau becijferde dat 61% van de 
bejaarden-huishoudens een besteed-
baar inkomen onder of net boven het 
minimum ontvangt. 
Bepaald geen vetpot dus. Het werpt 
een wat ander licht op de gedachte: 
dat als de actieven moeten inleveren, 
iedereen maar moet inleveren. De 
stap van roomboter naar margarine is 
nu eenmaal onvergelijkbaar met de 
stap van margarine naar droog brood. 
Als ouderen moeten gaan inleveren 
komt voor velen van hen het droge 
brood wel in zicht. 
Feitelijk gaat het ook zonder direkte 
kortingen op de AOW al aardig die 
kant op. De stijging van de kosten 
voor het levensonderhoud gaat har-
der dan de stijging van de AOW. Bin-
nenkort wordt de bejaardenaftrek uit 
de loon- en inkomstenbelasting ge-
schrapt en zullen ouderen eigen bij-
dragen moeten gaan betalen voor 
medicijnen van het ziekenfonds en 
voor verstrekkingen uit het AWBZ-
pakket. 
Kortom bij de meeste ouderen valt 
niets meer te halen, tenzij, ja tenzij 
we de klok weer terug willen draai-
en zodat oud en arm weer verwis-
selbare begrippen worden. 
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Incasso 
giro machtiging 

Leden die ons een machtiging 
gaven om de contributie van 
hun rekening af te schrijven 
kunnen wij berichten dat dit in 
de eerste week van januari zal 
geschieden. 
De contributie voor de jaren 
1983 en 1984 is vastgesteld op: 
gewoon lid minimaal f 24,50 
per jaar echtparen of samen-
wonenden minimaal f 28,50 per 
jaar jeugdleden (18-23 jaar) 
J* 9,50 per jaar. 

Prijswinnaars 
giroloterij 

Strenge rechters! 
De zaal van Theater De Balie in Am-
sterdam- ingericht als rechtszaal- was 
tot de laatste plaats bezet toen de offi-
cier van justitie mr. Van Abstoel op 
maandag 29 nov. zijn aanklacht tegen 
het (Humanitas) Voorlichtingsprojekt 
Delinkwentie en Samenleving, voor-
las. 
Dat projekt werd vertegenwoordigd 
door mr. Blekxtoon, die ten laste werd 
gelegd 
dat hij zich schuldig had gemaakt aan 
het bestrijden van vooroordelen ten 
aanzien van delinkwenten en ex-de-
linkwenten, waarmee de rechtsorde 
in ernstige mate schade wordt berok-
kend ... 

De rechters: mr. Cnoop Koopmans, 
mr. B. Asscher en mr. J. H. M. van Sta- 

„Het standpunt waartoe ik meer en 
meer gekomen ben, is dat ontwape-
ning eigenlijk de grootste revolutionai-
re daad is die je je kunt indenken. 
Dan zou je, om maar even bij Europa te 
blijven, niet meer te maken hebben 
met die verschrikkelijke angst, met het 
aanwijzen van „de vijand". Je zou in-
derdaad de kontakten tussen de vol-
ken op een normale wijze kunnen or-
ganiseren. De grenzen zouden niet 
meer zijn wat ze nu eigenlijk zijn, na-
melijk de afbakening van geweldige 
arsenalen van militaire apparaten." 
Eén van de vele citaten van Dr. A. L. 
Constandse in een drietal radio-inter-
views die door het Humanistisch Ver-
bond dit jaar werden uitgezonden. De 
integrale tekst van die vraaggesprek-
ken is nu verschenen in brochure-
vorm, getiteld „Leven op een vulkaan,  
pessimisme als bron voor idealisme" 
Op heldere wijze en gebaseerd op alt.- 
tuele ontwikkelingen (o.a. kernbewa-
pening) komt Constandse tot de 
konklusie dat niet optimisme maar 
juist pessimisme een bron voor idea-
lisme is. 

14  DECEMBER 1882 0 VAN MENS TOT MENS 

veren behandelden de zaak uitvoerig 
en met de nodige ernst maar 66k met 
zeer veel humor. Onder grote hilariteit 
van het publiek werd het projekt 
schuldig verklaard en veroordeeld tot: 
uitstoting uit de samenleving met in-
gang van 1 januari 1983. Verdediger 
Van Asperens' moedige pleidooi kon 
daar geen verandering in brengen . . . 
Op wel heel originele wijze heeft het 
(Humanitas) Voorlichtingsprojekt de 
aandacht gevestigd op het afwijzen van 
subsidie door het Min. van Justitie. 
Er is evenwel nog een sprankje hoop, 
want mevrouw H. Evenhuis-van Es-
sen, lid van de CDA Tweede Kamer-
fractie heeft inmiddels een gratiever-
zoek ingediend. 
De veroordeelde wacht in spanning op 
de uitslag . 

De brochure kan worden besteld door 
overmaking van f 4,— (incl. porto) op 
giro 58 t.n.v. Humanistisch Verbond, 
Utrecht, met vermelding van „Leven 
op een vulkaan". 
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steeg, F. de Vries, Th.S. de Weerdt-du Crocq, C. 
Weglage, P. H. L. Wirken; St. Annaparochie: H. 
Groen, Apeldoorn: M. H. Sajet; Appelscha: R. de 
Jong; Appingedam: J. Panneman, D. Volbeda; 
Arnhem: H. E. van Amersfoort, A. Jansen, K. D. 
Thio; Assen: L.R. Andes, dr. H. W. Mook, J. C. 
Zwiers; Baflo: A. Kregel; Balk: T. Otter; Belling-
wolde: H. B oneschansker; Bennekom: M. C. W. van 
Schaick; Bergen (N.H.): H. Kuindersma; Bergen op 
Zoom: A. P. Poppe; Bergschenhoek: S. v.d. Schee; 
Blokker: J. v.d. Leek; Breda: Mej. M. v.d. Linden, A. 
Q. Martin; Brielle: P. Hoekman-Schakel; Damwon-
de: F. Peet; Delft: A. W. Brouwer, C. Klippens; Do-
dewaard: C.Sanders; Doetinchem: H. J. Horst; 
Dordrecht: P. Gooshouwer; Driebergen/Rilssen-
burg: C. L. Wisse; Drunen: G. v.d. Velde; Dwing& 
loo: W. Fledderus; Eelde: T. v.d. Koot; Eindhoven: 
J. A. Derr, M. C. Flohr, P. Talens, S. Weken; Em-
meloord: J. Buikema; Emmen: A. Meijer, A. Ste-
yens; Enschede: J. Blaauboer, R. Hartstra, J. Leeu-
werink, G. J. Winkel; Epe: A. van Mossel; Eysden: 
W. J. M. Habets-Learbuch; Foxhol: G. Bonder; Gel-
dermaisen: A. Fijn van Draat; Geldrop: E. Luyten; 
Goes: C. le C onte; Gouda: J.J. Wortel; 's Gravenha-
ge: J. v.d. Berg, C. E. Bulterman- de Zwart, D. J. 
Kouw, R. W. A. van Raamsdonk, Ch. J. W. Riezebos, 
H. G. J. Schelling, H. Vermoolen; Groningen: V. E. 
F. Cerini, E. de Grijs, H. Mulder, H. Spelde, M. Wol-
tinge; Haarlem: J. Haan, H. Jansen, D. Rab, H. J. J. 
Roest; Harlingen: J. H. Bekius; Heerlen: E. v.d. 
Schraaf; Helloo: H. A. Scholten; Den Helder: C. M. 
Mink; Hellevoetsluis: J. J. Dijkman; 's Hertogen-
bosch: dhr. Sueiro Consalez; Hilversum: J. Groos-
v.d. Burg; Holten: G. Brands; Holwerd: R. Bosch; 
Hoorn: A. Biesterveld; Jisp: K. Slooten; Kaart: A. 
Schaap; Kampen: A. Leleulya; Katlijk: S. J. Strijk-
stra; Kerkrade: J. A. Dijkstra, M. M. Kuyper; Kin-
derdijk: J. den Boer; De Krim: B. van Blanken; 
Kudelstaart: C. Bellis; Lathum: dr. A. J. Cave; 
Landsmeer: H. J. Groters, M. Tromp; Leeuwarden: 
B. v. Apeldoorn-Spindelaar, J. Feitsma-v.d. Wal, H. 
Jonkman, U. Leemburg, A. G. v.d. Meij, P. v.d. Veen, 
N. E. v.d. Zee; Leiden: J. A. de Haas, C. M. v.d. 
Kaay-v. Halderen, W. J. L. Rietkerken; Maarn: P. A. 
Verhoef; Maarssen: W. Verhoef; Medemblik: P. 
Zuurbier; Middelburg: J. de Schipper, B. M. Wij-
tenburg; Middelharnis: W. v.d. Nieuwendijk; Mij-
drecht: T. Posthuma- de Groot; Naarden: F. R. 
Rienks; Nederhorst den Berg: A. Braakman; Nieu-
werkerk a/d IJssel: D. Bosman; Nieuwe Tonge: M. 
du Pree; Nijmegen: S. van Puyenbroek, J. C. Thiele; 
Oegstgeest: K. Woelders; Oostzaan: G. Wals; Oss: F. 
E. Needt; Papendrecht: L. G. Kievit; Poortugaal: A. 
H. den Otter; Purmerend: M. E. Heyhoff, Reek: A. F. 
P. Fest; Reeuwijk: J. Zanen; Renesse: J. Staal; Rhe-
den: B.J. Palm; Rholde: J. Wiekema; Roosendaal: 
S. Vurosavljevic; Rotterdam: M. v.d. Assen, G. 
Baljon, D. J. Bouwman, A. Buining, A. C. Buiten-
dijk, H. Dorr, A. M. J. van Embden, M. J. H. van Es, 
M. Groen, S. C. Hollander-v Weert, M. de Jong, J. v.d. 
Linden, J. Maes, T.J. Nederlof, T. Oord, G. Ouwen-
dijk, J. H. v.d. Pijl, P. de Rot, Th. W. Willemse, L. van 
Willigen, A. Wouters; Rijswijk (ZH): G. C. van Beek; 
Santpoort-Zuid: C. A. Hoeben; Schalkhaar: R. R. 
Beumer; Scherpenzeel (Gid): A. H. Hoefakker; 
Schiedam: P. L. M. Paulussen, J. H. Rodenberg, H. 
v.d. Velde; Schiplulden: P. H. J. Krijgsman; Sik-
drecht: K. v.d. Weiden; Son: B. v.d. Have; Spaarn-
dam: K. Verkade; Spijkenisse: M. V. Foort; Stap-
horst: J. Kamerling; Steenwijk: W. ter Horst; 
Swalmen: P. A. Lenssen; Tegelen: C. M. M. de Laat; 
Ter Heyde: P. C. J. Daniels; Terneuzen: R. van Lan-
gevelde; Tiel: S. van Rosmalen; Utrecht: P. J. Do-
misse, A.Felter, E.Hoeven, A. H. W. Krul, C. A. M. 
Leermakers, A. Th. Streng; Veendam: R. Edens; 
Vlaardingen: G. v.d. Beek; Viedderveen (Dr.): S. 
Vogelsang; Vlissingen: C. Kappetein; Voorburg: C. 
J. Hanselaar; Voorschoten: J. J. de Zwarte; Warzts-
veld: J. Kloppert; West Graftdijk: K. J. Z ondervan-
de Haan; IJmuiden: P. Bakker, G. Klinker; Zaan-
dijk: R. Hartland; Zeist: J. Snelleman; Zoetermeer: 
J. Bolle-Hogerdijk, C. Goederaad; Zwaag: S. Eng-
lander; Zwanenburg: G. Lamers; Zwolle: B.J. de 
Rooij; Zutphen: H. Bobbink. 

„Leven op een vulkaan" 



UITKERING 
De Stichting Financiële Hulp Oud-Welzijnswerkers, opgericht in 1979, 
verleende in het jaar 1981 aan 155 personen een uitkering; over de jaren 
1980 en 1979 werden respectievelijk 133 en 116 uitkeringen toegezegd, tot 
een totaal van f 3.254.587,—. 
Steeds weer blijkt dat er nog pioniers in het welzijnswerk zijn waarvan de 
pensioenvoorziening zeer onvoldoende is. In deze gevallen kan de Stich-
ting, indien aan zekere voorwaarden wordt voldaan, hulp bieden, hoewel 
de middelen beperkt zijn. Eventuele bijdragen worden van jaar tot jaar 
opnieuw vastgesteld en hebben een onverplicht karakter. 

Voor eventuele informatie kan men zich wenden tot het secretariaat van de 
Stichting, p/a Koningin Juliana Fonds, Postbus 90, 3980 CB te Bunnik, tel. 
03405-4524. 
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uit afdelingen 
en gewesten 

AMSTERDAM. Bij het sluiten van het 
decembernummer van Van Mens tot 
Mens vernamen wij dat op 72-jarige 
leeftijd in Zeist is overleden, de heer 
Evert Haandrikman. Hij was van sep-
tember 1962 tot mei '76 in dienst bij 
Humanitas, afdeling fondswerving. 
Wij wensen zijn echtgenote veel sterk-
te toe met dit verlies. 

ALKMAAR. De heer Melis uit de Hu-
manitasafdeling Alkmaar en (bewoner 
van Nieuwpoort) heeft als verkoper 
van Humanitasloten recht op f 70,—. 
Hij heeft echter laten weten dat hij dit 
geld als gift aan de afdeling wil schen-
ken. 

EINDHOVEN. In Eindhoven bestaat 
nu de mogelijkheid voor een humanis-
tische uitvaartbegeleiding. Leden van 
het H.V. en Humanitas, die bij een be-
grafenis of crematie prijs stellen op 
„een humanistisch geïnspireerd 
woord" kunnen zich tot de coordinator 
van de groep wenden: mw. N. Ver-
schuren-Klomp, tel. 04904 - 4114. Ook 
voor inlichtingen kunt u bij haar te-
recht. 

HOEKSEWAARD. „Straks komt bin-
nen de Hoekse Waard de herindeling 
van gemeenten tot stand. Dan ontstaan 
er grotere gemeenten, waarbinnen ook 
meer Humanitas-leden zitten. Wij ho-
pen dat het daardoor mogelijk zal wor-
den meer „kernen" van Humanitas ac-
tiviteiten tot stand te brengen", lezen 
we in de Nieuwsbrief van de Afd. 
Hoekse Waard. 

HOOGEVEEN. Ruim tienduizend be-
zoekers trok de tentoonstelling Hobby 
'70 die in De Tamboer (gedurende 4 da-
gen in oktober) werd gehouden. Op de-
ze tentoonstelling was ook de Humani-
tas afdeling aanwezig „met een zeer 
fraaie Abalstand". Er was veel belang-
stelling voor Humanitas en er werden 
veel Abal-artikelen verkocht, meldt 
Hoogeveen. 

LEEUWARDEN. „En 's avonds dan 
eindelijk de lang verwachte nacht-
wandeling. Giechelend, struikelend 
door het duistere bos om dan zittend in 
een kring te luisteren naar een zeer eng 
verhaal. Dat vonden sommigen toch 
wel erg eng, dus hals over kop naar 
huis. Toen brak de laatste dag aan. 
Voor het laatst naar Appelscha ge-
weest en 's middags de zaal versierd 
voor de laatste bonte avond met disco. 
Zaterdagmorgen werd er hartroerend 
afscheid genomen, adressen werden  

uitgewisseld en afspraakjes gemaakt". 
(Uit een verslag over een Tienerkamp, 
dat georganiseerd werd door Gewest 
Friesland in Us Blau Hiem te Appel-
scha) 

MAARSSEN. Op zondag 2 januari 
(aanvang 2 uur) houdt de afdeling 
Maarssen een Nieuwsjaarsbijeen-
komst in 't Zand, Harmonie 4 in Maars-
sen. Een bijeenkomst met een extra 
feestelijk tintje, in verband met het 
eerste lustrum van de afdeling. 
In Utrecht gaat Humanitas samen met 
het Hum. Verbond het nieuwjaar in-
luiden op zondag 16 januari. Nadere 
gegevens volgen, maar. . .houdt u zon-
dag 16 januari wel vrij? 

ROTTERDAM. In de Rotterdamse 
Humanitaskrant lezen we dat er stem-
men zijn opgegaan die om een meer 
eigentijds „Humanitas-handje" roe-
pen. En het handje komt bij jonge 
maatschappelijk werkers ietwat betut-
telend over. Niettemin staat het 
„handje van Jantje" van Huuksloot 
van de afdeling Fondsenwerving erbij 
afgebeeld met de bedoeling dat deze 
hand wordt gevuld. 

UTRECHT. Half januari begint een 
basistraining voor vrijwilligerswerk, 
georganiseerd door het Hum. Ver-
bond. In Utrecht zit de afdeling Jeugd-
bescherming van Humanitas te sprin-
gen om vrijwilligers, die b.v. naast de 
beroepskrachten „een persoonsge-
bonden relatie" kunnen aangaan met 
een gezin, dat door de kinderrechter 
aan Humanitas werd toevertrouwd. 
Beroepskrachten missen de tijd om 
zulke relaties op te bouwen. 
Wilt u meer weten over dit werk? Dan 
bellen met: Humanitas Utrecht, Neude 
29 bis, tel. 030-31 25 18. 
Bent u alleen geïnteresseerd in de ba-
sistraining? 
Dan bellen met: 
Landelijk Centrum H.V. Utrecht, tel. 
030-31 81 45. 

ZWOLLE. In Zwolle hebben zich voor 
de talencursussen 227 deelnemers 
aangemeld. Met de docenten is alles in 
harmonie geregeld, vernemen we van-
uit Zwolle. 

Plezier in 
nieuwe taak 

Per 1 december j.l. is Pauline 
Timman (25 j.) bij Humanitas in 
dienst getreden als gewestelijk 
functionaris van Noord Bra-
bant. 
Pauline studeerde in Utrecht 
sociale pedagogiek met als bij-
vak andragologie. Als stageaire 
werkte zij in de welzijns- en ge-
zondheidssector van een 
Utrechtse wijk. Ze hoopt de daar 
opgedane ervaringen in de prak-
tijk te kunnen brengen in 
„Noord Brabant, waar ze met 
plezier begint aan de taak die 
haar wacht." 

RVU-programma's 
Als u gèèn programma van de Radio 
Volksuniversiteit (RVU) wilt missen, 
doet u er goed aan de RVU-informatie-
folder aan te vragen. De RVU heeft met 
ingang van oktober van dit jaar een 
verdubbeling van de zendtijd gekre-
gen. Wat er allemaal aan bod komt tij-
dens die radio-uitzendingen leest u 
uitvoerig in de folder, die kan worden 
aangevraagd bij: 

RVU-educatieve omroep 
Postbos 1950 - 1200 BZ Hilversum, 
tel. 035-40 551 
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01BERNEMENDE 
BALLONNEN 

Op 12 oktober jl. startte de „Humani-
tas-leden-win-actie '83" in een roerig 
Amsterdam. Niettemin kozen die dag 
98 ballonnen — als symbool van het 
aantal afdelingen — rustig het lucht-
ruim. Er was een wedstrijd aan ver-
bonden! Het hoofdbestuur had vast-
gesteld: de vinders van de drie bal-
lonnen die het langste trajekt afleg-
gen, ontvangen een prijs en alle ande-
re inzenders van de „rode kaartjes" 
een attentie. 
Wie schetst onze verbazing toen na 12 
oktober niet minder dan 30 kaartjes op 
het Centraal Bureau binnenkwamen. 
Dat had niemand verwacht. En wat 
blijkt? De meeste ballonnen bereikten 
de kop van Noord Holland, Friesland 
en de Waddeneilanden, maar drie zéér 
ondernemende ballonnen kwamen 
in . . . Duitsland terecht! Wij hebben de 
kaart erbij moeten halen om de vinders 
in het gebied Hannover-Hamburg te 
lokaliseren. En u begrijpt het al, dit zijn 
de drie winnaars: 
lste prijs: ABAL kleed uit Peru, Dr. 
Christof Leuze uit Lohheide/Bergen 
2de prijs: Noors kristallen beestje, Ul-
rich v. Behr uit Hauslingen 
3de prijs: een set bestaande uit verzil-
verde ballpoint en briefopener, Arnd 
Riesenbeck uit Everswinkel 
Deze prijswinnaars hebben inmiddels 
— in het Duits — bericht ontvangen ter-
wijl we de overige inzenders een atten-
tie hebben toegestuurd. 
PS. 
Eén inzending kwam uit Delft . . . da's 
gek met een zuidwesten wind! 

GEEF E'S EEN LIDMAATSCHAP KADO 
Niet iedereen is een geboren propa-
gandist! 
Hoe pak je 't in zo'n geval dan aan om 
iemand lid te maken van Humanitas? 
Want al onze leden zijn er toch van 
overtuigd, dat Humanitas groter moet 
worden . . .? De zeggingskracht van 
onze vereniging die idealen wil uitdra-
gen, hangt immers mede af van het 
aantal mensen, dat zich heeft aangeslo-
ten. 
Daarom steken wij die niet-geboren 
propagandisten de helpende hand toe, 
. . . al moeten zij  natuurlijk wel in eigen 
beurs tasten. 

 

U weet niet wat u die aardige neef, 
nicht, oom, tante of vriend(in) kado 
moet doen? Geef dan 'es een (jaar)lid-
maatschap van Humanitas weg. 

Zo hebben ze een jaar de tijd om onze 
vereniging te leren kennen èn alle tijd 
om te besluiten of ze al dan niet lid 
willen blijven. 
Voor dit „kado-lidmaatschap" heeft 
het Hoofdbestuur kado-bonnen met 
bijbehorende enveloppen laten ont-
werpen. 
Die kaart bestaat uit twee delen: de ene 
helft bevat een „persoonlijk woord," 
bestemd voor de „ontvanger," de an-
dere helft stuurt u ons. 

Kadobon(nen) kunt u bestellen door 
één gulden (voor verzend/drukkosten) 
over te maken op postrekening 294050 
ten name van Humanitas, J. W. Brou-
wersstraat 16, 1071 LI Amsterdam, met 
vermelding KADOBON. 
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MANITAS 
NIETNJAARS 	TEN 

In het kader van de ledenwinactie is een wenskaart voor 
het nieuwe jaar ontworpen. Afdelingen die willen mee-
doen aan de Aktie Nieuwjaarskaarten kunnen de kaarten 
bestellen op het Centraal Bureau. De bedoeling is dat zij 
hun leden het beste wensen voor 1983, máár - en daar komtr  
de dubbele bodem- er kan toch een aanmeldingsformulie 
bijgezonden worden? 
Dat formulier is uiteraard n

oel voor de 
in 
leden zeen elf, 

maar het houdt wel het vriendeli
iet  bedjke d 

v erzoek om „ 
familielid, verre vriend of goede buur" lid te maken van 

Humanitas. Afdelingen die de kaarten nog niet besteld hebben: haast 
u! Het kan nog . . . want het jaar is nog niet om. 

NIET ECHT BEKOREN 
„Weet u een slagzin voor de le-
den-winactie?" vroegen wij in 
het oktobernummer van Mens 
tot Mens. De „drie besten" 
zouden bekroond worden met 
een boekenbon van resp. 75, 50 
en 25 gulden. 
Een jury bestaande uit Casper 
Vogel, hoofd radio- en tv- 
dienst Humanistisch Verbond 
en Albert Melis, projektleider 
Stichting Kamp en Reiswerk 
VCJC bijgestaan door Steven 
Spaargaren en Joop van Dalen 
van het Centraal Bureau, heeft 
zich over 48 slagzinnen gebo-
gen, die voor een deel door 
functionarissen van Humani-
tas waren ingezonden èn dus 
buiten de prijzen vielen. 
Dat leverde overigens geen 
problemen op, want de jury be-
sloot unaniem: 
- dat geen enkele slagzin de ju-
ry echt kon bekoren. 
Wel zullen vier inzenders van-
uit het land een aanmoedi- 
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gingsprijs ontvangen. 
Máár . . . er is toch een slagzin 
op tafel gekomen: uit de diver-
se inzendingen destilleerde de 
jury ten slotte: 

HUMANITAS: 
JUIST NU NODIG 


