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IN DE WAGEN BLIJVEN: 
Ons land telt zo'n 25 á 26.000 
woonwagenbewoners. Niet 
zo'n grote groep ... Toch 
hebben wij het er in 
Nederland nogal eens 
moeilijk mee. En waarom 
eigenlijk? 
Woonwagenbewoners 
willen graag „in de 
wagen" wonen, máár 
voor de rest zijn het hele 
gewone Nederlanders. 
Meer over deze groep op 
de pagina's 7 t/m 10. 

MOEILIJK BEGIN: 
30 jaar geleden werd er llun  

Limburg maar raar 
aangekeken tegen 
Humanitas. Die club was 
goddeloos en 
onchristelijk; niet veel 
beter dan het . .. nationaal 
socialisme schreef de 
Gaset van Limburg . ..! 
Toch zette Humanitas 
door èn Humanitas 
Gezinsverzorging 
Mijnstreek bestaat nu 30 
jaar. Dat werd feest, leest 
u op pag. 3. 

VRIJWILLIGE 
HULPVERLENING: 
Op de Algemene 
Vergadering, die op 14 en 
15 november a.s. wordt 
gehouden, komt behalve 
het huishoudelijke 
gedeelte het onderwerp 
Vrijwillige hulpverlening 
aan de orde. Noteer de 
datum en praat er nu al 
over mee in de afdeling! 
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Handenarbeid 
Met belangstelling heb ik uw artikel 
„Een avondje zeggen wat je op het hart 
hebt", in van Mens tot Mens van april 
gelezen. Toch wil ik er iets over zeggen. 
U laat hier een zestal jongeren praten 
over verschillende onderwerpen. Een 
prima idee, maar over de selectie van 
de jongeren ben ik niet zo gelukkig. 
Het zijn weer, zoals op veel andere ter-
reinen mensen uit onze samenleving, 
die geen handenarbeid verrichten. 
Waarom wordt er zo weinig gezocht in 
kringen van de fabrieksarbeid? Ik 
hoop echter dat u dit programma zult 
voortzetten; het is het zeker waard. 

Met vriendelijke groeten 
C. van Wijngaarden 

Wijk aan Zee. 
Naschrift redactie: 
(Wij hopen met de heer Van Wijngaar-
den in de toekomst „het gesprek" ook 
met werkende jongeren te kunnen 
voortzetten) 

OLOF STOLP 
Delft. 

Één-oudergezinnen 

In Van Mens tot Mens april 1980, las ik 
een artikel over problemen van één-ou-
der gezinnen. Wat mij daarbij trof was 
het niet bespreken van de mogelijkhe-
den van (een) één-ouder gezin(nen) om 
met anderen samen te wonen. Daarbij 
heeft het kind de „identificatie-moge-
lijkheden" (ooms, tantes, „zusjes" en 
„broertjes") als het ware in huis. 
Ik zie in de kringen van mijn eigen 
volwassen kinderen daar redelijke re-
sultaten van. Ook wel mislukkingen 
waarschijnlijk, want samen wonen is 
nu eenmaal moeilijk. Er bestaan na-
tuurlijk in de maatschappij ook tegen 
deze vorm van je leven inrichten weer 
vooroordelen, maar misschien zijn die 
gemakkelijk te verwerken doordat ou-
der en kinderen zich niet alleen voelen 
staan? 

N. Verschuren-Klomp 
Waalre. 

Alternatieve voeding 
In verband met de gezondheid van 
mens en dier, die steeds meer in gevaar 
komt, heeft ondergetekende een actie 
opgezet: „Regering geen gifdelen in on-
ze voeding." Deze actie slaat bijzonder 
goed aan en uit alle delen van het land 
biedt men mij medewerking aan. Ik doe 
dit werk niet voor mezelf, maar uit me-
demenselijkheid voor ons hele volk. 
Mijn leven (ik ben 86 jaar) is al een 
flink eind op streek, maar ik denk aan 
de kinderen, die in deze wereld moeten 
opgroeien. Als we voor hen een betere 
toekomst willen, moeten we er met zijn 
allen hard tegenaan. Iedereen heeft 
recht op gezond voedsel zonder chemi-
sche middelen, die allerlei ziekten ver-
oorzaken. In ons land sterven er jaar-
lijks 30.000 mensen aan kanker. Dat 
geeft toch te denken. 
De minister van Volksgezondheid en 
milieuhygiëne is dankbaar voor mijn 
initiatieven, die zoveel weerklank on-
dervinden, omdat er aan onze voeding 
nog wel een en ander schort. Hij heeft 
mij dan ook succes toegewenst. Daarom 
doe ik een beroep op allen die Van Mens 
tot Mens lezen om mij ter zijde te staan. 
Sympathisanten stuurt mij een brief-
kaart, waarop vermeld: „Regering 
geen gifdelen in onze voeding". Op de 
kaart mogen meerdere namen voorko-
men. Actie-adres: Wooncentrum 
ABTSWOUDE, Aart v.d. Leeuwlaan 
384, 2624 LJ Delft t.n.v. 
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Kernenergie 
Ik zou graag iets willen zeg gen over de 
vraag: „is kernenergie aanvaard-
baar". Hoewel het aantal kerncentra-
les in onze wereld gestadig toeneemt, is 
het kernenergie-vraagstuk — een mon-
diaal vraagstuk! — nog steeds niet tot 
een oplossing gebracht. Dit vraagstuk 
ligt niet op het puur wetenschappelijk, 
maar op het puur menselijke vlak, 
d.w.z. dat de vraag naar de aanvaard-
baarheid van de vreedzame produktie 
van kernenergie niet van technisch! 
economische, maar van moreel/ethi-
sche aard is. Een zuivere gewetens-
vraag dus, die door „een ieder" on-
geacht levensbeschouwing, politieke 
overtuiging, geslacht, ras, leeftijd, 
scholing, maatschappelijke positie e.d. 
beantwoord kan worden. 
Vanuit dit licht bezien is het volkomen 
onaanvaardbaar en onrechtmatig dat 
de beantwoording van het mondiale 
kernenergievraagstuk in handen is 
van een select groepje intellectuelen. 
Want dit vraagstuk gaat „een ieder" 
persoonlijk aan. 
Vreedzame produktie ván kernenergie 
is economisch gesproken aantrekkelijk, 
maar menselijk gesproken verwerpe-
lijk. Vanwege de radio-actieve „mi-
lieuverontreiniging", vooral ook van-
wege het nog steeds niet opgeloste 
probleem rondom de radio-actieve af-
valstoffen. 
Maar 66k verwerpelijk omdat bij een 
ernstig ongeluk met een kerncentrale 
(bijv. het uitvallen van het koelsysteem) 
men het proces niet meer kan beheersen, 
waardoor „een ieder", die binnen een 
bepaald aantal kilometers rond de 
kerncentrale woont, een weerloos 
slachtoffer van onze technische ont-
wikkeling wordt. 
In het bijzonder met het oog op ons na-
geslacht is kernenergie op geen enkele 
wijze te verdedigen of te rechtvaardi-
gen. 
De vreedzame produktie van kern-
energie kan gerangschikt worden on-
der de fundamentele schending van de 
„rechten van de mens". Op grond 
daarvan behoort het dan ook op het ni-
veau van de Verenigde Naties beant-
woord te worden. Elke niet-mondiale, 
d.w.z. partij-politieke, nationale of in-
ternationale discussie hierover komt 
neer op verspilde tijd en energie, en is 
derhalve zinloos en economisch onver-
antwoord. 

Wouter ter Heide 

* • 

■ 

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 

Zwolle. van de inzenders. 	De redactie 
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30 JAAR HUMANITAS GEZINSVERZORGING 

„De weg van 
Humanitas Limburg ging 
niet over rozen..." 
„De weg van Humanitas Mijnstreek is niet over rozen gegaan: 
het gemeentebestuur van Geleen weigerde in 1957 nog subsidie 
voor gezinsverzorging te verlenen aan Humanitas. De vrees 
bestond dat er meerdere gemeenten zouden volgen." Hieraan 
herinnerde de heer A. A. Ruitenberg, tweede voorzitter van het 
hoofdbestuur van Humanitas tijdens een toespraak, die hij op 
vrijdag 28 maart in Heerlen in het nieuwe Humanitas pand aan 
de Oliemolenstraat hield, waar het dertigjarig bestaan van 
Gezinsverzorging Humanitas werd gevierd. Dertig jaar Huma-
nitas gezinsverzoring in de mijnstreek, waar men aanvankelijk 
van mening was, dat het kwaad met Humanitas werd binnen-
gebracht. „Men verweet," aldus de heer Ruitenberg „Humani-
tas een gebrek aan zedelijke normen en een gerichtheid tegen 
de christelijke geest zoals die in de grondwet is neergelegd. 
Daarom vond men een subsidie niet verantwoord, want een 
humanistische opvatting stond op één lijn met het . . . natio-
naal socialisme. Humanitas, immers huldigde een levensbe-
schouwing die volslagen goddeloos en onchristelijk was. En 
daarmee konden wij het doen!" verzuchtte de heer Ruitenberg. 
In de Gazet van Limburg had hij nog 
het volgende citaat teruggevonden: 
Waar Humanitas zich over de katho-
lieke gezinnen ontfermt, daar dringt de 
humanistische 	levensbeschouwing 
binnen en wordt de weg naar sociale 
hervorming gewezen."!! 
▪ Vervolgens wees hij op de huidige sa- 
• menstelling van de bevolking in de 

mijnstreek, die sinds 1971 niet meer is 
gegroeid. „Het aantal gezinnen zonder 
kinderen is veel hoger dan in de rest 
van Nederland: 37 tegenover 22 pro-
cent. Het inkomen in dit gebied ligt 12 
procent lager dan in de rest van Ne-
derland en de jeugdwerkloosheid is er 
ook veel groter." 
Dit alles legt verplichtingen op en Hu-
manitas moet in deze provincie dan 
ook „de hand aan de ploeg slaan, want 
een duidelijk welzijn in de samenle-
ving van de mijnstreek is nog ver weg." 
De heer Ruitenberg wees op een aantal 
landelijke (Humanitas) initiatieven: 

„De bever" in Rotterdam, waar jeugdi-
ge werklozen zich bezig houden met 
het maken en verkopen van fietsen: 
Van drie oude fietsen wordt één nieu- 

- we gemaakt. Hierdoor krijgen ze de 
kans om eerder in het arbeidsproces te 
worden ingeschakeld. Hij was van me-
ning „dat het prachtige pand aan de 
Oliemolenstraat veel mogelijkheden  
tot nieuwe activiteiten  biedt. In dit 
verband noemde hij: een luisterpost 
voor ouderen, het projekt slachtoffers 
van misdrijven en de telefoonketens.  

Hij vond het initiatief van de der.tigia-
rige afdeling om het kindertehuis El-
linchem in de feestvreugde te laten 
delen (door middel van een geldinza-
meling inplaats van cadeaus) een 
prachtig gebaar. „In 1956 kreeg dit te-
huis een koninklijke gift; en met de 
bijdrage van het hoofdbestuur kunnen 
we er nu met zijn allen een majesteite-
lijk geschenk van maken." (na alleste 
hebben geteld bleek dat f 5000,—). 

• Overhandiging gift afdeling Z-Limburg aan kindertehuis Ellinchem. 
`, 

• 

Hierna kwam de heer J. And • 
wethouder van sociale zaken inr Ína  Heer- 
len, namens het gemeentebestuur

bid
van 

an Heerlen zijn gelukwensen aanbieden. 
Maar óók wilde hij Humanitas dankene  
voor het vele werk, dat door de  

en. 

vereni- 
ging in de gemeente is verricht,wat 
géén eenvoudige taak was geweest. Hij 
prees zich gelukkig dat in Heerlen 
nooit subsidie aan Humanitas werd 
geweigerd. In het gemeente-archief 
wordt een brief bewaard uit 1951,
waarin Humanitas vraagt om een 
voorlopige subsidie van f 920,— voor 
het tweede half jaar voor één kracht 
met een salaris van f 1520,— per jaar. 
Die subsidie kwam er met een voor-
schot van f 100,—. Dat was de start. 
En nu is Humanitas uitgegroeid tot 
een A-instelling, gevestigd in een 
riant pand, „waar het plezierig wer-
ken moet zijn". De wethouder vond 
vooral de nieuwe activiteit „scholing 
voor werklozen" een dankbaar pro-
jekt, waaraan de gemeente graag wil 
meewerken. Hij zei dat de gemeente 
bezig is met een welzijnsplan, dat 
men graag samen met de bestaande 
instellingen wil uitbouwen. En dat 
wil natuurlijk zeggen: ook samen met 
Humanitas." Nadat hij Humanitas 
veel succes voor de komende jaren 
had toegewenst, kregen de ongeveer 
250 aanwezigen gelegenheid, het be-
stuur hetzelfde te wensen, wat onder 
een „glaasje en een hapje" feestelijk 
verliep. 

Feest en ernst 
Maar 's avonds opnieuw feest: mi voor 
het personeel, waarvoor zelfs een 
tweede zaal moest worden gehuurd. Er 
was een cabaretprogramma, de tom-
bola voor het kindertehuis.  en ten slotte 
gingen de voetjes tot diep in de nacht.  
van de vloer. Vanzelfsprekend dat in 
Limburg gedurende zo'n feest ook 
goed „voor de inwendige mens" wordt 

avond begon overigens met eens t 
ernstig accent, want 

D e 
 gezorgd.
fee 

 

afdelings-
voorzitter De Vries wilde graag iets 
kwijt over „30 jaar niet-algemeen." Hij 
wees erop dat de wijze waarop je de 
mensen benadert erg belangrijk is. 
Maar de taak van Humanitas is: de 
mensen zelfstandig maken en niet be-
tuttelen. Tot slot verzocht hij alle aan-
wezigen mee te helpen „het ledental uit 
te breiden." 

En de heer Ruitenberg wilde er hierna 
nog even op wijzen „dat Humanitas er 
is om naast iemand te gaan staan, die 
het moeilijk heeft. Gezinszorg, maar 
ook maatschappelijke dienstverlening 
kunnen iemand helpen die in de knoei 
zit. 
En over gezinsverzorging zei (als laat-
ste spreker) Theo Offermans, directeur 
van de gezinsverzoring in Heerlen: 
„Deze valt of staat met de helpsters. 
Men is van haar afhankelijk." 
Een feest dat men niet licht vergeet —
temeer omdat Humanitas Limburg ter 
gelegenheid hiervan een blad met de-
zelfde titel uitgaf, waarin het wel en 
wee van de Limburgse afdeling voor 
het nageslacht vast ligt! 
	  Joop van Dalen 
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ALGEMENE VERGADERING NOV. '80 

Samen denken, 
samen doen 
Als u dit nummer van Van Mens tot Mens onder ogen krijgt, is 
de zomer zojuist begonnen. . . Maar u weet hoe het is: regeren is 
vooruit zien en dat geldt ook voor besturen. Vandaar dat het in 
de werkgroep voorbereiding Algemene Vergadering (op 14 en 
15 november gehouden) al bruist van de activiteiten. 
Die activiteit moet evenwel overslaan naar de afdelingen, 
want alleen diè kunnen zo'n algemene vergadering - dit keer 
komt naast het huishoudelijke gedeelte, het onderwerp vrij-
willige hulpverlening aan bod - tot een succes maken. 

Vorig jaar stond de vraag „wat gaan we gelijkheden en... moeilijkheden bij de 
doen?" centraal; dit jaar zal de aan-  uitvoering van vrijwilligerswerk. 
dacht meer gericht worden op de mo-  Hierover zijn al de nodige gesprekken 

gevoerd op een aantal werkbijeen-
komsten, maar het ligt voor de hand 
dat dit onderwerp vooral op de ko-
mende Algemene Vergadering zal 
worden uitgediept. 
De werkgroep heeft al twee vragen op-
gesteld n.l.: 
- wat is de verantwoordelijkheid van 
Humanitas op het gebied van vrijwil-
liger hulpverlening en 
- welke voorwaarden moeten worden 
vervuld en welke handicaps moeten 
worden overwonnen om deze verant-
woordelijkheid waar te maken? 

Aan de hand van deze vragen kan in de 
afdelingen gezocht worden naar een 
antwoord op dè vraag: wat vindt Ct nu 
dat er binnen en buiten Humanitas 
voor nodig is om tot goed vrijwilli-
gerswerk te komen? 
De werkgroep vindt het van groot be-
lang dat u uw mening laat horen, want 
„alleen dan kan het vrijwilligerswerk 
van ons allemaal samen worden en al-
leen dan kunnen we praten over effec-
tieve ondersteuning", aldus Aad van 
Oosten (namens de werkgroep) in een 
brief, die aan alle afdelings- en ge-
westelijke besturen werd gezonden. 

	  ■ 

VOLKSKUNST UIT DE DERDE WERELD 
Stichting ABAL (afzetbevor-
dering van artikelen uit lan-
den in ontwikkeling) en 
voortgekomen uit de stichting 
HIVOS (Humanistisch Insti-
tuut Voor Ontwikkelings Sa-
menwerking) verkoopt onge-
veer 2000 verschillende arti-
kelen uit 20 ontwikkelings-
landen. De prijzen variëren 
van 75 ct voor een aardewerk 
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miniatuurtje uit Mexico tot 
750 gulden voor een dansmas-
ker uit Kameroen. 

In de Galerie voor Volkskunst 
uit de Derde Wereld, Pasa-
denha, Groenmarkt 25 g in 
Den Haag kunt u in de zomer-
maanden kennis maken met 
volkskunst uit o.m. Mexico, 
India en Peru. 

In de maand JULI wordt een tentoon-
stelling gehouden van aardewerk uit 
MEXICO. Elk Mexicaans dorp heeft 
zijn eigen vormen van aardewerk die 
in de loop der eeuwen ontstaan zijn 
uit een mengeling van Indiaanse 
technieken en Spaanse invloeden. 

Wat op deze expositie te zien zal zijn, 
varieert van gebruiksaardewerk tot 
religieuze voorwerpen, alles met een 
beschrijving van de makers, de 
werkwijze en de toepassingen. 

In AUGUSTUS worden er Tibetaanse 
kleden en tekeningen tentoongesteld. 
Deze worden gemaakt in Tibetan 
Children's Village in Dharmsala, IN-
DIA. Dit Tibetan Children's Village is 
een organisatie die is opgericht om 
kinderen en wezen van Tibetaanse 
vluchtelingen op te vangen en een op-
voeding te geven die hen niet van hun 
eigen kultuur vervreemdt. Zij leren 
daar onder andere de eeuwenoude 
Tibetaanse knoopkunst. (74.000 kno-
pen per m2) met traditionele motie-
ven die ook weer in de mede geëxpo-
seerde tekeningen terug te vinden 
zijn. 

In SEPTEMBER is er een tentoonstel-
ling van het zeer bijzondere aarde-
werk van de Shipibo-Idianen uit PE-
RU. Deze Indianen, met een zeer oude 
eigen kultuur, maken gebruiks- en 
sieraardewerk, waarvan niet alleen 
de vormen zeer opvallend zijn maar 
ook de toepassing van meetkundige 
motieven. Deze Indianen beschikken 
onder andere over geheime glazuur-
methodes met waterdicht glazuur 
van plantaardige oorsprong. 

■ 



„Kortgeleden hebben wij de feestelijke opening van „Buyten-
haghe" kunnen beleven en nu zijn we dan bij elkaar voor de 
feestelijke opening van het „Wyndaaldershuis". Wij als 
H. S. H.B. en H. B. B. hebben het bestuur mogen bijstaan in een 
vaak moeilijk proces, dat het tot stand komen van dergelijke 
objekten meebrengt". Aldus de heer B. C. van der Kolk, direc-
teur van de Humanistische Stichting voor Huisvesting van 
Bejaarden, die ook namens de Humanistische Bouwstichting 
Bejaarden - huisvesting, het woord voerde tijdens het (twee- 
daagse) openingsfeest (9 en 10 mei j.1.) van het Wyndaalders-huis. 
Aan de tot standkoming van dit tehuis 
voor ouderen, dat in de Haagse wijk 
Waldeck gevestigd is, hebben heel wat 
mensen meegewerkt en de heer B. C. 
van der Kolk vond „het hartverwar-
mend en bemoedigend om te zien wat 
mensen kunnen presteren als ze me-
nen voor een goede zaak te staan". 
Hij hoopte dat het personeel „hier een 
goede en prettige werkkring zal heb-
ben onder leiding van directeur Zilver 
en in staat zal zijn om voor de bewoners 
het klimaat te scheppen van vrijheid, verdraagzaamheid en zo groot moge-
lijke zelfstandigheid zoals de initia-
tiefnemers voor ogen heeft gestaan". 
En tot de bewoners: „U zult de sfeer die 
hier gaat heersen zelf bepalen". Hij 
wilde vooral de nadruk leggen op „één 
ding: tracht uw zelfstandigheid zo 
goed mogelijk te bewaren. U bent in 
een fase van uw leven gekomen, dat u 
deze woonomgeving nodig hebt, maar 
dat wil niet zeggen dat u daarom een 

ander mens bent geworden. Als bewo-
ners kunt u elkaar een steuntje geven. 
U hebt de mogelijkheid om een hechte 
woongemeenschap te vormen. In de 
geest van het humanistische denken 
betekent dit, dat u daar met elkaar, sa-
men met het personeel, zelf verant-
woordelijk voor bent". 

En dat de bewoners de sfeer zelf best 
kunnen bepalen, bleek duidelijk tij-
dens „het feestelijk samenzijn tot 24 
uur". Heel wat ouderen waagden zich 
toen op de dansvloer en gingen zelfs 
voor de modernste dansen (gespeeld 
door Dancing Mouse) niet uit de 
weg... 

Volop muziek en sprekers 
Trouwens muziek was er volop tijdens 
dit openingsfeest, want eerder had het 
muziekgezelschap Annie Valk, „de 
koffie" opgevrolijkt met gezellige mu-
ziek en zaterdagmorgen (de open dag 

• Bejaarden hijsen de vlag bij de opening 

OPENING VVYNDAALDERSHUIS 

In onze huizen kunnen 
de mensen vrij 
en zelfstandig functioneren 

voor de buurtbewoners), zorgden het 
muziekcorps „Klein maar Dapper" 
mèt majorettes voor vrolijkheid en 
dans. 
Natuurlijk kwamen de nodige spre- 
kers aan het woord, en werden er veel 
cadeaus overhandigd. Voorzitter 
Swiebel (H. S. H. B. afdeling Den Haag) 
dankte gemeente en provincie voor 
hun medewerking, ook het Humanis-
tisch Verbond, Humanitas en de Vrije 
Gedachte; dé grondleggers van de 
stichting en de heer Konings, architekt 
van het prachtige Wyndaaldershuis. 
Hij memoreerde aan „de kreten be- 
jaardenghetto's en mensenpakhuizen, 
maar dat is anders in onze huizen, dáár 
kunnen de mensen vrij en zelfstandig 
functioneren". Hij vond de discussie 
rondom „mensen horen niet in institu- 
ten" heel goed, want veelal hadden 
bejaarden geen enkele inspraak". 
In zijn openingsspeech zei de heer Nuij, 
oud-wethouder van Den Haag, dat de 
mensen 60 jaar geleden werden opge- 
borgen en afhankelijk waren van fa-
milie, buren en kinderen. Dit huis vond 
hij een sprookje! 
Namens de Vrije Gedachte herinnerde 
de heer L. J. Bot eraan dat „voorloper 
Vrijdenkersvereniging De Dageraad" 
het eerste initiatief nam tot het bouwen 
van verpleeghuizen. 
De heer S. P. Hoekema, die namens 
Humanitas het woord voerde, wees 
op „de afbraak van de voorzieningen 
van bejaardenhuizen met het instel-
len van de 7% norm, waardoor een ge-
brek aan 1400 plaatsingen is ontstaan. 
Er is een tendens de mensen in hun 
eigen omgeving te houden. Maar tege-
lijkertijd wordt de gezinszorg betut-
teld en teruggedrongen naar alpha- 
hulp. Een nare zaak". 
De heer A. Wartburg (Humanistisch 
Verbond Den Haag) zei dat wonen 
vooral belangrijk wordt op de leeftijd 
dat de dingen moeilijker gaan. Daarom 
zijn er ook verzorgingstehuizen. Be-
langrijk is dan de goede sfeer met be-
houd van vrijheid en zelfstandigheid, 
maar ook van verdraagzaamheid. 
Daaraan kan het personeel veel doen". 
De voorzitter van de bewonerscom-
missie de heer Toet kan de sprekers die 
het behoud van zelfstandigheid bena-
drukt hadden, geruststellen: „De be-
woners voelen zich al heel erg thuis en 
alles mag en niets hoeft". 
Tenslotte was het de taak van directeur 
Zilver om alle sprekers voor de vele 
vriendelijke woorden en cadeaus te 
danken. 

	  Joop van Dalen 
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Groei 
naar volwaardig 

mens-zijn 
Een eerste bundel van artikelen, lezin-
gen en andere publicaties van Prof dr 
T. T. ten Have (1906- 1975). 
Uitgave Wolters-Noordhoff, 
Groningen, 1979. 

De „oudgedienden" in de gelederen 
van Humanitas herinneren zich wel-
licht het Congres 1963 te Zwolle. De 
Amsterdamse hoogleraar professor dr 
T. T. ten Have hield daar een inleiding 
getiteld „Humanitas in de Nederlandse 
samenleving". De tekst werd gepubli-
ceerd in het kaderblad „HUMANI-
TAS" van februari 1964, dit leidde tot 
heel wat discussies in en rond onze 
vereniging. Elementen uit deze discus-
sie zijn nog steeds bepalend in het ge-
sprek over de plaats van Humanitas 
anno 1980. 

Ten Have hield zijn afscheidscollege in 
1971. Hij was de grondlegger van de 
andragogische wetenschap in Neder-
land en ook in internationaal opzicht. 
Als emeritus hoogleraar werkte hij nog 
aan verschillende wetenschappelijke 
en sociaal culturele opdrachten. Dit 
werk nam in 1975 plotseling een einde, 
midden in een actief leven is ten Have 
overleden. 

Zijn leerlingen en oud-medewerkers 
van het instituut voor andragogische 
wetenschap hebben vaak aangedron-
gen op het uitgeven van zijn verzamel-
de publicaties aangevuld met het na-
gelaten nog niet gepubliceerde werk. 
Ten Have liet in zijn laatste levensjaren 
nog aanwijzingen na hoe hij de publi-
catie van zijn verzameld werk zou wil-
len. Zijn echtgenote heeft, met hulp 
van enkele van zijn leerlingen en oud-
medewerkers, met enorme toewijding 
zorg gedragen voor het verschijnen 
van zo'n uitgave. 

De eerste bij Wolters-Noordhoff ver-
schenen bundel bevat vrijwel alle arti-
kelen en voordrachten van ten Have 
die betrekking hebben op het thema 
„humanistische mensbeschouwing". 
Het boek heet „Groei naar volwaardig 
mens-zijn." 
Onder deze titel maken we in deel VI 
opnieuw kennis met de tekst van zijn 
voordracht „Humanitas in de Neder-
landse samenleving." 

Wat ons daarin treft (en trouwens in het 
hele boek) is ten Have's kenmerkende 
streven naar duidelijkheid. Hij heeft 
een haast analytische instelling waar-
mee hij allerlei meestal slordig in het  

spraakgebruik toegepaste termen te 
lijf gaat. Hij definieert begrippen en 
ontdoet ze van oneigelijke bijbeteke-
nissen die de discussie zo vaak verwar-
ren. Hij schematiseert en schept orde. 
Het „leest niet makkelijk weg", maar 
wie de moeite neemt er eens echt voor 
te gaan zitten wordt bij deze auteur wel 
beloond. Een mogelijk eerste indruk 
dat dit werk wat kil theoretisch is, is 
onjuist. Ten Have was een zeer bewo-
gen en warmvoelend mens. Die bewo-
genheid breekt in zijn artikelen telkens 
door. 
Wie zich zijn radiopraatjes herinnert, 
o.a. in de rubriek Geestelijk Leven, zal 
dat erkennen. Ten Have verstond de 

Eigentijdse psychotherapie, twaalf 
moderne methoden, door V. Binder, A. 
Binder, B. Rimland e.a. Assen 1976. 

Zoals de titel van het boek aangeeft 
worden er in een twaalftal hoofdstuk-
ken diverse vormen van psychothera-
pie behandeld, zoals implosieve thera-
pie, Gestalt-therapie, transactionele 
analyse, enz. Het spreekt vanzelf dat 
men door het lezen van slechts één 
hoofdstuk over een bepaalde therapie, 
zich niet erg diepgaand kan oriënteren. 
Maar kwalitatief staan de bijdragen op 
een behoorlijk niveau zodat het boek 
kan worden aangeraden voor hen die 
globaal willen kennisnemen van wat er 
zoal gaande is op het terrein van de 
psycho-therapie. Het meest interes- 

Werkboek Zelfhulp, door Liebje Hoe-
kendijk. Uitgave van de landelijke 
stichting werkwinkel, afdeling Studie-
centrum. Bestellen door f 10,— te stor-
ten op giro 80.39.35 t.n.v. Amrobank 
Groningen met vermelding van 
„Werkboek Zelfhulp." 

De laatste tijd verschijnt een stroom 
van publicaties over zelfhulp. Je zou 
daardoor gaan denken dat het een mo-
deverschijnsel is dat wel weer over zal 
waaien, maar naar mijn mening is niets 
minder waar. 
Zelfhulp is een verschijnsel dat min-
stens verdient een definitieve plaats te 
gaan innemen in het rijtje van de diver- 

kunst om op een rustige en overtui-
gende wijze pal te staan voor zijn (en 
onze) beginselen. 
Hij noemt zich ergens „een (gematigd) 
religieus humanist" die mensen en 
maatschappij rationeel benadert zon-
der alleen maar „rationalist" te willen 
zijn. 
We bespreken hier niet het hele boek 
naar zijn inhoud. U bent misschien 
nieuwsgierig genoeg gemaakt om het 
eens te lezen! Een aantal haast klassiek 
geworden lezingen en artikelen zijn nu 
gebundeld. Nog boeiender is het ken-
nis te kunnen nemen van wat nog niet 
eerder gepubliceerd was. Veel van de-
ze artikelen zijn waard om ook „klas-
siek" te worden. 
Het boek telt 381 bladzijden. Het bevat 
ondermeer foto's, een korte levensbe-
schrijving van de auteur, veel litera-
tuurverwijzingen en een boekenlijst. 
Een waardevol bezit voor wie zijn ei-
gen welzijn wil dienen. 

Peter Albarda. 

sante deel van het boek is volgens mij 
het laatste hoofdstuk, waarin helaas 
slechts beknopt wordt weergegeven 
wat de moeilijkheden zijn bij het me-
ten van het effect van psychotherapie. 
Een overzicht van de belangrijkste po-
gingen om het effect van psychothera-
pie te meten, van Eysenck tot Meltz-
hoff en Kornreich, ontbreekt niet. 

Aan het slot van ieder hoofdstuk is een 
literatuuroverzicht gegeven. De uitge-
ver heeft hier klakkeloos de literatuur 
overgenomen die ook vermeld stond in 
de oorspronkelijke Amerikaanse uit-
gave. Nederlandse vertalingen van de-
ze literatuur, of ook oorspronkelijke 
Nederlandse of Europese studies zijn 
niet vermeld. 

se hulpverleningsmogelijkheden. Het 
boek van Liebje Hoekendijk neemt 
een, ik mag wel zeggen aparte plaats in 
tussen de publicaties over zelfhulp. Er 
staat erg veel informatie in, vooral ge-
schikt voor hen die zelf een groep zou-
den willen starten en ook geschikt voor 
hen die zich eens willen oriënteren 
over de vraag wat er zoal op dit gebied 
in Nederland bestaat, hoe het werkt, 
wat in de praktijk de mogelijkheden 
van de onmogelijkheden blijken te zijn 
en welke gevaarlijke kanten er aan dit 
werk zitten. Een goed boek dat boven-
dien in verhouding tot verdere publi-
caties over dat onderwerp maar weinig 
kost. 

Eigentijdse psychotherapie A. van Oosten 

Werkboek Zelfhulp 	A. v. Oosten 
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• Zo'n woonwagenlcainp is geen ideale omgeving voor opgroeiende kinderen. 

Woonigenbewoners 
vieln ook 
owne nederlander 
door Ank van Zachten 	  

„Vooral de laatste jaren is er een groeiend begrip en to-
lera.ntiie vanutjt „de gevestigde maatschappij" voor het 
bestaan van minderheidsgroepen. Langzamerhand on-
staat hier en daar de neiging meer vormen van gedrag te 
accepteren, óók in woongedrag. In de tweede helft van de 
zestiger jaren waren „revolutie en emancipatie" dè sleu-
telwoorden. Helaas werd in die periode de aanzet tot gro-
ter ON-vrijheid voor de woonwagenbewoners gegeven. De 
woonwagenwet i - ontworpen vanuit een op zichielf 
acceptabele filosofie, nl.. mogelijkheden aanbieden tot 
participatie in alle verworvenheden van onze welvaarts-
maatschappij - heeft geleid tot een toestand die het tegen-
deel is van een grotere mate van vrijheid, emancipatie, 
zelfontplooiing etc. Geilukking is er een doorbraak te be-
speuren in het denken over de problematiek van woonwa-
genbewoners, niet in het minst door actie van de betrok-
kenen zelf". 
Dat schreef in 1977 de heer J. L. Westerhaken als voorzitter 
van het gewestelijk Bestuur van Humanitas Overijssel in 
het voorwoord van de (Humanitas) brochure „Om dat 
kleine plekje onder de zon" en die bedoeld was om „be-
langstellenden te informeren en te motiveren om een 
minderheidsgroep hl omme samenleving de ruimte te laten 
of te geven waar zij recht op heeft: d.w.z. woonwagenbe-
woners accepteren in „onze" wijk en in „onze schoolklas-
sen". 
Aan die brochure werd meegewerkt door de heer J. M. 
Janssen, secretaris-coordinator Woonwagenschap Z. Wo 
Salland, („Mijn taak is het om het beleid van zes gemeen-
ten te coórdineren") en die samenwerkt met de Commissie 
Woonwagenbewoners Ifliimanitas in deze regio. 
Met hem een gepsrek over het probleem rondom woonwa-
genbewoners. 

"Geef ze een 
kraantje en 
3g-fi 117/U 
en het 
probleem 
is opgelost" 

„Tja, hoe kom je nou terecht in 
het woonwagenwerk hè. Da's 
een lang verhaal. Ik had een 
kerkelijke functie: ik was be-
trokken bij onderwijs en vor-
mingswerk. Ik ambieerde op 
een gegeven moment die functie 
niet meer en zo kwam ik op 
straat te staan. Ik had een op-
leiding waar niemand op zat te 
wachten. Ik wilde niet terug in 
het onderwijs, omdat ik dan 
toch te veel in de lijn moest blij- 
ven. Ik ben natuurlijk altijd 
met mensen bezig geweest en ik 
zocht het dus wel in die rich- 
ting. 

In die tijd werd er in Hoogeveen een 
groot kamp voor woonwagenbewo-
ners ingericht en ze zochten een so-
ciaal-cultureel werker. Ik solliciteerde 
en werd aangenomen. Ik zei eerst nog 
„nee", want ze zeiden tegen me: „Be-
grijp goed, in dit kamp moet alles luk-
ken". Dan maar liever niet, zei ik, maar 
ik werd toch aangenomen. In '69 ging 
ik daar aan de slag. Helemaal zonder 
vooroordelen; ik dacht alleen: ik moet 
het zien te rooien. 

Op dat regionale kamp stonden zo'n 32 
wagens, schat ik. De gedachte achter 
regionale kampen was wel goed: de 
woonwagenbewoners moesten nor-
maal kunnen functioneren binnen on-
ze samenleving en gebruik kunnen 
maken van de voorzieningen, die er 
voor iedereen zijn. Die grote kampen 
hadden een goeie accommodatie: de 
mensen kregen hun w.c. en hun kraan-
tje en men redeneerde: We geven ze 
een keurige standplaats, we geven ze 
onderwijs en we voeden ze een beetje 
op. Als ze aan meer comfort en aan cul-
turele waarden gewend zijn, willen ze 
vanzelf naar een woning. Een vast 
baantje zoeken èn het probleem van de 
woonwagenbewoners is opgelost...Dat 
was een leuke gedachte hoor, maar het 
lukte niet. 

vervolg op pag. 8 
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• Weinig kansen voor jonge 

• Zo kan het ook! Eldorado voor de woonwaaenbewOner• 
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Kleine kampjes:  I 
woonwagenbewoi 
Groot kamp: een 
„Een inferno . . een inferno!", 
roept de heer Janssen uit als 
hij over het grote woonwa-
genkamp van Deventer praat, 
dat aangelegd is op de plaats" 
waar eens de vuilnisbelt was.-
„De stortplaats is geëgali-
seerd; er is wat zand overheen 
gestrooid; de zaak is bestraat 
en klaar was Kees". En de 
Wed. Bartels, bewoonster van 
het kamp zegt: „Het stikt hier 
van de ratten, dat kan toch 
niet anders, we zitten boven 
op een belt. We hopen alle-
maal dat we hier niet lang 
meer hoeven staan en dat we 
eerstdaags naar een nieuw 
kamp kunnen gaan. Daarom 
houden we het uit." 
Een triester en desolater „plekje onder 
de zon" is nauwelijks denkbaar. Een 
berg sloop-auto's en verroest ijzer ligt 
„op het pleintje", waar de wagens 
schots en scheef omheen gegroepeerd 
staan. Aan de rand van het kamp liggen 
vuilniszakken, lege blikken en papier. 
In deze troosteloze omgeving hoor je 
geen vogel, er bloeit geen bloem. De 
enige „vrolijke noot" vormen de ra-
dio's die op volle kracht „draaien". 
J. M. Janssen: „Het is zo gek hè, van 
oudsher werden woonwagenbewoners 

vervolg van pag. 7 

Onder de woonwagenbewoners be-
stond een grote aversie tegen concen-
trering en na een halfjaar dacht ik al: ik 
zit hier verkeerd: dat wordt een 
conflictsituatie. De opvoeding, zoals 
wij die ons voorstellen wordt niks. Ik 
had ontdekt dat ik met normale men-
sen had te doen, die met hun relatief 
kleine achterstand best konden func-
tioneren op htim manier. 

Groot kamp: toch ideaal?..._ 
Natuurlijk: als leek denk je: zo'n groot 
kamp is het helemaal. Een goeie ac-
commodatie, de kinderen een moge-
lijkheid om naar school te 
gaan...Maar het nadeel van die grote 
kampen— in feite dus een beperkt aan-
tal in het hele land — is dat je de 
woonwagenbewoners in hun reizen 
en trekken beperkt, want er zijn niet 
voldoende standplaatsen meer. Het 
reizen is kapot gemaakt en daarmee 
ook hun inkomen. Veel woonwagen-
bewoners leefden van de schroot- en 
sloophandel; van scharen slijpen, 
stoelenmatterij. Ze werkten op ker-
missen, ze verkochten van alles en 
nog wat; ze reisden van hot naar haar 
binnen hun werkterrein. 

Op die manier hadden ze veel kontakt 
met de „burgermaatschappij", maar 
toen ze allemaal bij elkaar werden ge-
stopt, verdween dat kontakt. Want al-
les gebeurt op die grote kampen. De 
rijdende kruidenier komt er, op som-
mige kampen konden de kinderen 
naar een kampschool en in Losser was 
er zelfs een kraamkamer ingericht. Je 
kon er geboren worden en je kon er 
doodgaan. 
Er ontstaan ook veel ruzies op die grote 
kampen. De mensen zijn ineens naaste 
buren en naaste concurrenten gewor-
den, omdat ze in dezelfde dorpen han-
del probeerden te drijven. Ineens kre-
gen ze last van elkaar. 

Op die grote kampen vervreemden de 
mensen van hun eigen leven; ze zijn er 
doodongelukkig en daarom zijn ze zich 
al gauw gaan verzetten. 
Dat verzet werd in 1970 in een landelij-
ke vereniging gebundeld en ze vroegen  

mij of ik daar deel van wilde uitmaken. 
Ik verleende min of meer spandiensten 
en was bij oproep beschikbaar. Bij-
voorbeeld als er brieven geschreven 
moesten worden maar ze hebben nooit 
onredelijke dingen van me gevraagd. 
Op deze manier kreeg ik kontakten 
met de woonwagenbewoners uit het 
hele land en er ontstond ook een dui-
delijke relatie met Den Haag: met CRM 
en met de Kamerleden. Nu is die cen-
tralisatie wat afgezwakt. Eerlijkheids-
halve moet ik erbij zeggen, dat de 
overheid nooit heeft kunnen voorzien, 
dat de regio's zó radicaal zouden con-
centreren". 

Veel nadelen 	  
Maar de gemeenten wilden die con-
centratie wel, die vonden die kleine 
kampen helemaal niet zo leuk, die 
dachten eerst een kraantje en een w.c. 
en straks is dat hele probleem opge-
lost. Een nadeel is ook dat je concen-
tratie van jongelui krijgt, die zich 
dood lopen te vervelen. En dat heeft 
dan ook weer gevolgen. De jeugdcri-
minaliteit is in verhouding groot on-
der deze jongeren. 
Vroeger gingen ze met hun vader mee, 
ze leerden stoelen matten en scharen-
slijpen, maar die tijd is voorbij. De el-
lende is, dat jongeren uit een kamp niet 
aan de slag kunnen komen. Als ze hun 
adres opgeven is het al verkeken. Ik 
ken een meisje dat MAVO heeft gedaan 
en een diploma steno en typen heeft 
gehaald. Het sollicitatiegesprek ver-
liep, prima, tot ze er achter kwamen dat 
ze „uit de wagen kwam". Dan zou ze er 
nog wel wat van horen... Ze werkt nu 
voor een uitzendbureau, misschien 
lukt het om langs deze weg nog eens 
een vaste baan te vinden. 
Dan kun je je natuurlijk zeggen, waar-
om blijven die jonge mensen in de wa-
gen wonen, ze zouden toch beter naar 
een woning kunnen gaan. Maar dat 
willen ze nou juist niet. In een huiska-
mer komen de muren op je af, zeggen 
ze, de wagen is toch een „vrijstaand 
huis". 

Over-concentratie 	 
Door dat idee om de zaak te gaan con-
centreren, zitten ze natuurlijk veel te 



• „Je kunt je geen opener mensen voorstellen . . ." 
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J. M. Janssen: op 
ioonwagen bewoner 

n de buurt van de vuilnisbelt óf van 
let kerkhof gehuisvest. Ik denk dan: 
vaarom moet dat nou? Zo groot is die 
.roep niet. Het gaat totaal om zo'n 25 á 
6.000 mensen. Het moet toch mogelijk 
ijn om zo'n groep behoorlijk onder te 
rengen? Máár . . . ik moet erbij zeggen 
at Deventer óók laat zien, dat het heel 
nders kan!" 
)eze stad telt zo'n negen kleine 
ampjes, waar van 2 tot 6 wagens kun-
en staan. Een paar kampjes liggen 
alfs aan de rand van het park, een 
leale woonomgeving, waarmee de 
'oonwagenbewoners heel gelukkig 
jn. 
un kinderen gaan naar „de burger- 

school", zoals dat wordt genoemd en 
de omgeving heeft vrede met de 
kampjes. J. M. Janssen: „Het is niet zo 
dat ze bij elkaar over de vloer komen, 
maar er zijn geen problemen en dat is 
heel wat. De kinderen die in een ge-
woon huis wonen, vinden het leuk om 
eens een keertje in de wagen te gaan 
spelen. De beste manier om elkaar te 
leren kennen." 
Deze voorbeeldige woonwagen-
kampjes mogen echter niet als werk-
terrein worden ingericht. Sloop-auto's, 
oud ijzer, draai- en werkbankjes zijn er 
taboe. 
Daarom wil men in de regio Salland 
een experiment beginnen, waarbij ook 
de Commissie Woonwagenbewoners 
Humanitas betrokken is. Hierover zegt 
de heer Janssen: 
„We willen proberen om een kleine 
werkruimte te creëren. Onder de men-
sen van de kleine kampjes zitten een 
lasser en een timmerman. Het moet 
toch mogelijk zijn om produkten te 
maken, die aan de man te brengen zijn? 
We zijn er druk mee bezig. De mensen 
om wie het gaat kijken er met spanning 
naar uit. Ze willen graag werken, maar 
vrijheid in het werk is voor deze men-
sen erg belangrijk. We mogen niet ver-
geten dat ze uit families stammen, die 
eeuwenlang gereisd hebben. 
Vroeger hadden ze een economische 
functie. Als stoelenmatter, ketellapper, 
scharenslijper trokken ze langs afgele-
gen boerderijen en dorpen. Ze hielpen 
ook bij de oogst en bietencampagnes. 
Anderen hadden weer negotie bij zich, 
allerlei artikelen, die niet zo gemakke-
lijk te krijgen waren in de buurt. Er 
waren muzikanten onder, die op fees-
ten speelden èn dan waren ze ook de 
nieuwsbrengers hè! Maar ja, ik zeg wel 
eens: de fietsbel werd de ondergang 
van de woonwagenbewoner. Dat ver-
leden zit de meesten echter nog in het 
bloed en daarom is die hang naar vrij-
heid niet zomaar weg te poetsen . . ." 
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veel op elkaar. Men wilde 52 centra 
bouwen over het hele land en gokte 
daarbij op doorstroming naar wonin-
gen. Maar die doorstroming kwam 
niet. Integendeel: er ontstond een 
overconcentratie, omdat de groep 
steeds groter is geworden. Aanvanke-
lijk werd er veel onder elkaar ge-
trouwd: nu trouwen velen vaak ook 
buiten de kring, hierdoor is de groep 
groter geworden. Ik schat dat het te-
kort aan standplaatsen, die aan de wet-
telijke voorwaarden beantwoorden, zo 
rond de 1500 ligt. En door die overcon-
centratie is het leven op de kampen 
veel harder geworden. 
Vandaar dat veel mensen in het begin 
toch bleven reizen en gewoon op de 
oorspronkelijke standplaatsen gingen 
staan. Maar ze werden steevast wegge-
sleept. Ik heb wel es gezegd: hoe hou-
den jullie dat toch vol. Ik kreeg verha-
len, hoe ze eerst een slootje moesten 
dempen om weer op het oude plekje te 
komen, maar nauwelijks stonden ze er, 
of ze werden door de politie wegge- 
sleept. 
Ik ken bijvoorbeeld het geval van be-
jaarde mensen, die te oud waren om te 
reizen maar niet op zo'n groot kamp 
konden leven. Ze stonden op een klein 
kampje, waar ze rond de wagen een 
bloementuintje hadden aangelegd. Ze 
weigerden weg te gaan. Toen werden 
ze weggesleept en er kwam gelijk een 
bulldozer om het tuintje weg te vagen 

Zó rigoureus en radicaal gaan 
sommige gemeentes er tegenaan. 
Begrijpelijk toch dat die grote kam-
pen een bron van ellende zijn?... 

Wetswijziging 	  
Intussen heeft de wet, die in 1970 werd 
aangenomen, wel een paar wijzigingen 
ondergaan: alle gemeenten zijn ver-
plicht om een kleine standplaats aan te 
leggen. Maar... het grote probleem is 
dat die gemeenten die verplichtingen 
niet nakomen. Via de afdeling ruimte-
lijke ordening vinden ze altijd wel een 
mogelijkheid om de zaak te traineren. 
Daarom heeft CRM „art. 4" ingevoerd 
en nu legt de provincie de gemeente de 
verplichting op om een woonwagen-
plan te maken. Nu er dwang van bo-
venaf komt, zijn de gemeentes wel 
bang geworden en heb je kans dat er 
iets gaat gebeuren. Voor de woonwa-
genbewoners zelfs is het een probleem 
dat ze op die kleine kampen voor licht 
en water moeten betalen en dat ze 
overal achteraan moeten. Daar hebben 
we nu nog wel es problemen mee, maar 
dat komt wel goed. Je kunt best met de 
mensen praten. Ik geloof dat er geen 
opener mensen zijn..., maar je moet ze 
wel serieus nemen. 

Nee, ik geloof niet dat ze zulke speci-
fieke problemen hebben. Nou ja, ze 
worden wel gediscrimineerd, al moet 
ik erbij zeggen dat ze dat omgekeerd 
ook met „die burgers" doen. Maar zij 
lijden er natuurlijk veel meer onder: 
daarom zoeken ze het nogal eens bij 
elkaar. 
Toch wil ik met nadruk zeggen dat het 
om mensen gaat die wel hun eigen le-
ventje leiden, maar dat er geen sprake 
is van een eigen cultuur. Het zijn en 
blijven gewone Nederlanders". 
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• Mevr. Rast: ... geboren en getogen in een wagen . . . 

„Ze beginnen met een 
rot buurt..." 	1  

Wel praten 
maar niet 
fotograferen 
Met een paar woonwagenbewoners, die aan de 
rand van Deventer in een parkachtige omge-
ving wonen, hebben we een gesprek gehad 
èn ... ervaren „dat je je geen opener mensen 
kunt voorstellen." Maar fotograferen was er 
niet bij: „De mensen zeggen al gauw, die vent 
komt dus uit een woonwagen." 

,Liever een plank 
mezelf" 

Machiel Wolters (40) „Ik ben in Beilen geboren. Nou ja, wel in 
een wagen geboren natuurlijk. 
Vroeger reisden we altijd: mijn vader deed van alles. Stoelen 
matten, scharen en messen slijpen. Ik ben maar drie maan-
den op school geweest. Met dat trekken was naar school gaan 
natuurlijk moeilijk. Ik kan dus niet lezen en schrijven, maar 
ik heb dat niet zo gemist hoor. Ik heb me altijd best kunnen 
redden. 
De burgermensen discrimineren je wel. Ik heb 'es veertien 
dagen op een fabriek gewerkt. Niemand zei wat tegen me. Ik 
trok me op mezelf terug en na veertien dagen werd ik ontsla-
gen. Wij hebben acht jaar op een groot kamp gestaan, dat 
was niet om uit te houden. Je staat bij mekaar in de keuken. 
En er zitten altijd verkeerde families bij. Daar komt ruzie 
van: dat kan niet uitblijven. Ze hebben geprobeerd om ons in 
een woning te krijgen, maar ik heb liever één plank van 
mezelf dan een woning. Voor mijn zoontje- Frits is elf- is het 
ook beter dat we hier zitten; die kan nou iedere dag naar 
school. 

10 JUNI 1880 • VAN MENS TOT MENS 

Of ie een burgermens moet worden? Ik weet het niet hoor. Hij 
moet zelf maar beslissen of ie een burgermens wil worden met 
een vaste baan en een woning. 
Op zo'n plekje als dit is het natuurlijk best uit te houden in de 
wagen en ik geloof niet dat de mensen uit de buurt ermee 
zitten, dat wij hier een standplaats hebben. Daar heb ik 
tenminste nog nooit iets van gemerkt. Het enige is dat ik hier 
niks omhanden heb. Ik zat altijd in de schroothandel, maar 
ja dat mogen we hier niet voortzetten. Nou zijn ze met een 
werkruimte bezig. Er wordt aan gewerkt, zegt meneer Jans-
sen. 

„Ik durfde om een boterham 
te vragen" 

Anton Rast: (34) „Ik ben in Dieren geboren, mijn vader komt 
uit Deventer. Jádá . waar je geboren bent, ben je thuis. Ik 
voel me hier dus thuis. 
Mijn vader zat in de afvalstoffen. Vroeger kon je overal je 
kostje ophalen. We zaten altijd op kleine kampen. Néé . . . 
vriendjes had je natuurlijk nooit, maar dat hoefde ook niet. 
Thuis waren er zeven kinderen en je speelde-met elkaar. 
Ik heb ook in de handel gezeten, maar hier is dat niet moge-
lijk; je moet de boel netjes houden. Dat begrijpen we best, 
maar ik zou wel graag iets willen doen. Lambertus is nu 2 112 
jaar, maar als ie groot is, moet ie wel een goed vak leren. Of 
hij in een wagen wil wonen, maakt ie zelf maar uit, maar ik 
zal er wel achterheen zitten dat ie een vak gaat leren. 
Lambertus heeft het natuurlijk veel beter dan wij vroeger. lk 
ben nooit op school geweest en je moest al heel jong meehelpen 
met alles. Op zo'n klein kamp was niks en je begon dus niet 
water halen bij de boer. We sleepten met een grote melkbUs. 
Vaak werd je het erf afgestuurd: dan kreeg je zelfs geen 
water. Maar ja, je leerde 't wel: dan ging je gewoon naar een 
ander. 't Gebeurde ook wel dat je stierf van de honger- want 
de verdiensten waren niet altijd zo goed. Als ik honger had, 
durfde ik best om een boterham te vragen. Een keer werden 
we weggestuurd, maar toen we bij het hek kwamen, kwam de 
boerin ons toch met boterhammen achterop. 

Martinus Kwarten: „Ik woon hier geweldig hoor. Vlakbij het 
winkelcentrum en midden in de natuur. Hebt u de aard-
beienplantjes gezien? Die doen het goed en kijk dciár in het 
park heb ik een appelboompje gepoot. Dat vindt de gemeente 
best en het staat toch mooi . . . zo'n boompje in de bloei? Ik 
vind dit zelf ook een mooie wagen, we hebben 'em geërfd van 
mijn schoonvader, die had er lang voor gespaard, maar toen 
ie de centen bij mekaar had, bleef ie alleen achter. Ik heb er 
zelf veel aan gedaan, we hebben een badkamer met een lig-
bad, allemaal zelf aangelegd. 
Maar ja hoor, ik heb wel andere tijden gekend. Mijn vader 
was muzikant en koopman. Hij speelde accordeon op de 
kermissen in danstenten, maar we hadden ook een scharen-
slijp. We trokken overal heen; vader werkte ook als be-
tonvlechter op de bouw en bij Hoogovens. Maar hij wou de 
wagen niet uit, we stonden altijd vlak bij het werk; dan werd 
je nooit als woonwagenbewoner beschouwd. Je hoorde bij het 
werk. 
Maar voor de rest word je aardig gediscrimineerd. Het ergste 
vind ik als ze over je zeggen: nou ja, het zijn ook mensen . . . 
Ik ben nooit op school geweest (lachend). Ik heb er geen last 
van hoor, want mijn vrouw kan lezen en schrijven. Mijn vier 
kinderen zijn wel op school geweest. Eén is er nog thuis, de 
anderen zijn getrouwd en wonen ook weer in wagens. Ik zou 
de wagen nooit uit willen. Maar op het grote kamp ging ik 
kapot. Daar heb je altijd last van anderen. We hebben altijd 
alleen gestaan. Kijk es, ik zou best in een woning willen 
zitten, maar ze beginnen altijd met je in een rot buurt te 
stoppen. En in een flat . . . daar moet ik helemaal niet aan 
denken. 

■ 



Jonge WAO-eles 
Het aantal WAO-ers onder de dertig jaar is in de jaren 1971-77 meer dan 
verdubbeld! Dat meldt Jeugd en Samenleving. De vraag wordt gesteld of 
het werk dat door de jongeren wordt verricht, wel geschikt voor hun is. De 
verhoudingen in bedrijven zijn dikwijls nog hiërarchischer en traditioneler 
dan op school. Aanpassing is dus geboden. Maar de waarden die in het 
onderwijs worden opgedaan, komen steeds meer in botsing met die van het 
bedrijfsleven. 
Bij een ziektegeval gaat de GMD (Gemeentelijke Medische Dienst) te veel 
uit van traditionele opvattingen; er wordt te weinig begeleiding geboden 
voor herscholing of tweedekans onderwijs. Het maartnummer van Jeugd 
en Samenleving, dat aan deze problematiek is gewijd kan worden besteld 
door overmaking van 

f 5,80 op giro 29 56 320 t.n.v. 
Jeugd en Samenleving, Utrecht, vermelden: All 3-80 

Wist ca dat... 
- een gift aan Humani tas in bepaalde gevallen belastingtechnisch voor-
delig kan zijn. 

- het ook mogelijk is per legaat illumanitas te begunstigen. 

Inlichtingen en of advies kunt n krijgen bij het Centraal buro, J. W. 
Brouwersstraat 1l1, Amsterdam, tel. 020-7394A toestel 19. 

Humanistische 
levensovertuiging: 
functie bij 
hulpverlenin 
Sinds maart van dit jaar ziet „Rekenschap", humanistisch tijd-
schrift voor wetenschap en kultuur, uitgave van de Humanisti-
sche Stichting Socrates, er anders uit: vandaar dat wij dit 
driemaandelijkse tijdschrift even in het zonnetje willen zetten. 
Hierin artikelen over „vergroving": de aandacht voor mense-
lijke ellende en verdriet neemt in de massamedia steeds on-
menselijker vormen aan, „kritiek" op de keuze van fotowed-
strijd (Worldpress photo) waar de gruwelijke „plaatjes" het 
altijd weer winnen, „kritiek" ook op de zeilrace, waarbij vorige 
zomer 17 opvarenden verdronken, maar... „de race ging ver-der". 

Een artikel over „omgangsrecht na 
echtscheiding", waarin de omgang van 
het kind met de ouder, die niet met het 
gezag wordt belast, aan de orde komt; 
een bijdrage aan de discussie over 
kernbewapening, kritische kantteke-
ningen bij zojuist verschenen publica-
ties van de Koninklijke Nederlandse 
Akademie over DNA-onderzoek, 
boekbesprekingen, een bizonder 
boeiend artikel: „Twee gezichten van 
de renaissance" en in „De functie van 
de humanistische levensovertuiging 

bij de hulpverlening," maken we ken-
nis met praktijkervaringen van een 
humanistisch geestelijk raadsman, 
waaruit we graag het volgende citeren: 

Grote menselijkheid 	 
Een man is al vijftien jaar ziek en aan 
bed gebonden. Met veel strijd heeft hij 
zijn- ongeneeslijke- ziekte verwerkt en 
zijn einde is in zicht. Maar, - ik citeer 
uit zijn brief - „Ik zou mijn vrouw zo 
graag nog eens een goede en gezonde 
man gunnen." Het probleem is nu „dat 

er in het leven van de vrouw een man is 
gekomen, voor wie ze warme sympathie 
heeft opgevat". „En het is voor mij be-
slist geen bezwaar de toekomstige echt- 
genoot van mijn vrouw te kennen, inte-
gendeel, ik zou het prettig vinden als zij 
nog een aantal gelukkiger huwelifics-
jaren zou kennen." Maar de vraag is, 
waar ze samen al veel over hebben ge-
praat is: „Hoe moeten we daar nu mee 
aan?" En daar zijn ze niet uitgekomen. 
Hier dan enige citaten uit mijn ant-
woord. 
„Het getuigt van grote menselijkheid 
en tegelijk van menselijke grootheid, 
dat uw probleem niet is, dat uw vrouw 
- ook naar mijn gevoel normale - ver-
langens koestert (dat zou voor vele an-
deren juist het probleem zijn!), maar 
dat ulw probleem is, hoe aan deze ver-
langens zou kunnen worden voldaan, 
en of dat kan. Groot is, dat het u kwelt 
dat uw vrouw tekort komt en dat er 
geen klacht in uw brief te vinden is over 
wat u zelf mist. U hebt de- zeldzame-
rijkdom verworven u te kunnen ver-
zoenen met het lot, zoals dat u beschoren 
is. Met dat „verzoenen" bedoel ik geen 
passief berusten, maar dat u de moed 
hebt om in uw werkelijkheid nog men-
selijkheid te verwezenlijken." 
Wat zal ik nog zeggen in het probleem 
dat twee mensen zo open en eerlijk en 
op zo rijpe wijze met elkaar bespreken? 
Ik voel het als bijna oneerbiedig mij 
daarin te mengen, zelfs ondanks het feit 
dat u erom vraagt. Het is nl» probleem. 
En u beiden bent er, niet alleen met heel 
uw denken, maar met heel uw gevoe- 
lens bij betrokken. In die zin is het uw 
strikt persoonlijke probleem, waarover 
u niet anders dan een strikt persoonlij-
ke oplossing kunt vinden." 
„Wel zeg ik u, dat u samen alles, wat 
met de beantwoording van uw vraag 
samenhangt, ernstig zult moeten over-
wegen. Voor die overwegingen wil ik 
wel een paar naar mijn gevoel belang-
rijke punten aandragen. 
Ik zei het reeds: geen heersende norm is 
hier van essentieel belang. Maar dat 
wil niet zeggen, dat de heersende mo-
raal, althans zoals die door de goege-
meente wordt uitgelegd, niet in uw 
overdenkingen zou moeten worden be-
trokken. „Als uw vrouw, nog tijdens uw 
ziekte, een nieuwe relatie zou aangaan, 
wat zij in dat geval alleen zou doen met 
uw uitdrukkelijke wens, omdat u haar 
nieuwe mogelijkheden voor de toe-
komst wil schenken, dan zal dit noch-
tans bij de goegemeente geen begrip, 
maar afkeuring vinden. Kán zij, kunt 
u, ook dát doorstaan? Zou het alles bij 
elkaar uw beider kracht, of ook maar 
de kracht van één van u beiden, niet te 
boven gaan? Ja, zou het alles bij elkaar 
menselijke kracht niet te boven gaan?" 
Zie hier dan nogmaals, hoe de huma-
nisatische levensovertuiging zijn on-
ontkoombare - en mijn inziens na-
tuurlijk positieve - functie heeft bij 
hulpverlening. 

(Abonnement op Rekenschap loopt 
van 1 jan. tot en met 31 dec. Prijs 
f 32,50. Hum. Stichting SOCRATES, 
Oudegracht 152, Postbus 114, Utrecht 
(tel. 030 - 31 81 45) 

■ 
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HIVOS: discussieproject starten 

 

In de komende tijd zullen de vormingsactiviteiten van HIVOS (Humanis-
tisch Instituut voor Ontwikkelingssamenwerking) vooral gericht worden 
op een discussie rond het thema „mensenrechten en ontwikkelingssa-
menwerking". Een actuele problematiek, gezien de ontwikkelingen in La-
tijns Amerika en de discussies in het Nederlandse parlement over bijvoor-
beeld de (on)mogelijkheid economische maatregelen te treffen tegen lan-
den die mensenrechten schenden. 
Begin september verschijnt er een brochure met een aantal discussiestel-
Engen. Aan de hand hiervan wordt in de periode september '80 tot en met 
januari 1981 de discussie binnen de humanistische beweging gestart. Een 
en ander moet leiden tot het vaststellen van een aantal conclusies tijdens 
een landelijke manifestatie op 31 januari 1981. Op basis van deze conclusies 
zullen bepaalde activiteiten op gang worden gebracht. 
Wanneer personen of groepen binnen de Humanitas-afdelingen aan dit 
project willen deelnemen, kunnen ze contact opnemen met de vormings-
afdeling van HIVOS, Beeklaan 387, Den Haag, tel. 070-63 69 07. Vragen 
naar: Pieter van Veenen of Pieter de Hoogh. 

-11 
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DRIE THEMADAGEN WERKMAP VOOR 

Na veel woorden: 
nu daden! 
Het hoofdbestuur van Humanitas heeft in de afgelopen maan-
den, in overleg met de verschillende gewesten drie themadagen 
- liever gezegd werkbijeenkomsten - belegd in Rotterdam, 
Drachten en Deventer. Op de algemene vergadering van vorig 
jaar was de wens kenbaar gemaakt om dit soort bijeenkomsten 
te organiseren. 
In Rotterdam en Drachten kwam het onderwerp informatie 
verstrekking, advisering en dienstverlening aan de orde, in 
Deventer het onderwerp jeugdwelzijn. 

VRIJWILLIGERSWERK 

WERKMAP 
IS ER! 

Op 22 maart werd gestart in Rotter-
dam, waar zo'n zestig deelnemers ge-
boeid luisterden naar hetgeen inlei-
ders, afkomstig van Het Centrum van 
Vrijwilligers in Rotterdam, Het Sociaal 
raadswerk Rotterdam, het P.v.d.A. 
Ombudswerk, Humanitas Kindertele-
foon, Geestelijke Verzorging van het 
Humanistisch Verbond te Rotterdam, 
over hun ervaringen èn werkwijze ver-
telden. 
In de discussiegroepen werd later na-
gegaan waarmee je rekening moet 
houden als je soortgelijke projekten 
opzet; hierbij kwamen veel nuttige 
suggesties naar voren. Alle deelnemers 
waren het er over eens dat het niet bij 
deze ene themadag moest blijven. 
„Een vervolg was zeer gewenst", von-
den de aanwezigen. 

Drachten 

Op 29 maart vertelden in Drachten 
Humanitasleden eerst over hun erva-
ringen (al dan niet binnen Humanitas) 
met de georganiseerde advies- en info-
hulp activiteiten, waarna in groepen 
werd gediscussieerd. De discussie 
bleek zo vruchtbaar, dat besloten werd 
aan de hand hiervan een „recepten-
boek" samen te stellen, „voor het op-
zetten van dergelijke activiteiten." 

Deventer 

Mevrouw Prins van de Bestuurscom-
missie jeugdwelzijn Humanitas, „beet 
het spits af' van de op 19 april gehou-
den bijeenkomst in Deventer. 
Zij vroeg zich af of Humanitas als kin-
derbeschermingsvereniging niet meer 
aandacht moet besteden aan andere 
activiteiten dan alleen aan zogenaam-
de maatregelhulp. De bestuurscom-
missie was ook van mening, dat er 
meer contacten moeten komen tussen 
vertegenwoordigers van de verenigin-
gen en de bestuurscommissie. 

12  JUNI 1980 • VAN MENS TOT MENS 

Tijdens de discussie werden verschil-
lende onderwerpen genoemd die de 
aandacht verdienen, zoals tweede ge-
neratie buitenlandse werknemers, 
werkloosheidsprobleem, huisvesting 
jongeren, de verpaupering van jonge-
ren in bijv. kraakpanden. 
Een levendige discussie ontspon zich 
over de wijze, waarop vrijwilligers op 
dergelijke problemen kunnen inspe-
len. Besloten werd om de verschillen-
de suggesties in een rapport te verwer-
ken, dat ook naar de afdelingen zal 
worden gezonden. Gevraagd zal wor-
den naar reacties hierop en op basis 
daarvan zal een tweede bijeenkomst 
worden belegd. 

Tijdens de drie bijeenkomsten zijn 
veel leden intensief bezig geweest 
met „hun" onderwerp. Het wachten is 
nu op resultaten van deze themada-
gen."Want van succes kan pas worden 
gesproken als in de afdelingen initia-
tieven worden genomen om activitei-
ten op gang te brengen! 

	 AH  

De eerste Humanitas Werkmap voor 
Vrijwilligers is verschenen! Het vrij-
willigerswerk van de afdelingen, dat in 
Amersfoort tijdens de Algemene Ver-
gadering werd „tentoongesteld" 
vormde het materiaal voor dit mooi 
uitgevoerde boekwerkje. 
Het Hoofdbestuur hoopt dat deze 
Werkmap een wijde lezerskring zal 
vinden èn een inspiratiebron zal zijn 
waaruit leden die zinvol bezig willen 
zijn, volop ideeën kunnen putten. 

Iedere afdeling heeft intussen een aan-
tal werkmappen ontvangen. Maar ie-
dereen die belangstelling heeft kan een 
map bestellen door: 
f 7,— (inclusief verzendkosten) over te 
maken op postgiro 582.000 ten name 
van Humanitas Amsterdam, met ver-
melding werkmap. Bij afname van 
meer dan een exemplaar — mits afge-
haald — bedraagt de prijs f 5,—. 
Overdrukken van de artikelen zijn te-
gen kostprijs verkrijgbaar. Bestellin-
gen met vermelding aantal èn artikel 
aan Centraal Bureau, J. W. Brouwers-
straat 16 1007 DB Amsterdam. 



'VOOR WIE HET WAT 
KALMER AAN WIL DOEN' 

Onlangs kreeg ik een advertentie 
van het Algemeen Burgerlijk Pen-
sioenfond (ABP) in handen, waarin 
tien vragen staan, die stuk voor stuk 
met „ja of neen" te beantwoorden 
zijn. Wie A zegt, pardon op alles ja 
zegt, komt vanzelf ook voor B in 
aanmerking, dat wil zeggen die past 
in een service flat. 

Het ABP reserveert een groot deel 
van de in ons land voor pensioenen 
gereserveerde gelden ten behoeve 
van rechthebbenden. Het fonds staat 
met haar financiële middelen onder 
andere aan de wieg van woningbouw. 
En via deze advertentie worden nu 
gegadigden gezocht voor apparte-
menten in het service-woongebouw 
IJsselzicht, waarin het ABP geld 
heeft gestoken. 

Nu weten we allang dat de vlieger „de 
konsument bepaalt wat de producent 
op de markt brengt", veelal niet op-
gaat. Dikwijls gebeurt juist het om-
gekeerde: de procucent bepaalt, wat 
de konsument voor het kiezen heeft. 
Publikaties in konsumentenbladen 
maken ons dat keer op keer duidelijk. 
Binnen het proces van het op elkaar 
afstemmen van vraag en aanbod is 
het reclame-gebeuren tot een metho-
diek van slimme verleiding gewor-
den en het gaat vooral om „kopers 
binnen halen". Via reclame wordt 
vaak gesuggereerd, dat het niet da-
delijk toehappen voor de rest van het 
leven zal worden betreurd. 
Goed beschouwd is de advertentie 
van het ABP daar een voorbeeld van. 
Er is geld gestoken in het projekt IJs-
selzicht in Capelle aan de IJssel en 
dus moet dat verhuurd worden. On-
getwijfeld een .mooi projekt. De ad-
vertentie zegt er dit van: 
„Zover het oog reikt kijkt u vanaf een 
kant van het gebouw uit over het 
groen en landerijen, de bomen van 
een aangrenzend park en de rivier de 
IJssel met haar drukke binnenvaart- 
verkeer 	 

In IJsselzicht leeft u verzorgd-zelf-
standig en bent u beschermd: een 
alarmsysteem onder leiding van ver-
pleegkundigen zorgt ervoor dat hulp 
altijd meteen bij de hand is. Door 
middel van een uiterst aktieve bewo-
nerscommissie heeft IJsselzicht een le-
vendig sociaal-contact onder de be-
woners, hetgeen het beste naar voren 
komt in de recreatiezaal waar het elke 
dag gonst van bedrijvigheid. Verder 
kunt u van voortreffelijke geregelde 
maaltijdenservice gebruik maken 
indien u dat wenst. IJsselzicht heeft 
een kapsalon, een wasserette, een tv-
ko, een bank en dergelijke. Eigenlijk 
zijn de voordelen van IJsselzicht te 
veel om op te noemen". 

De eerste vraag die in me opkomt is, 
„heeft iemand om het projekt 
vraagd?" Oh, er zal best een markta-
nalyse gemaakt zijn die aannemelijk 
maakt dat men met het projekt op een 
gat in de aanbodsmarkt ingaat. 
Niettemin is achterdocht op zijn 
plaats. 

Op zoek naar ouderen 
De advertentie van het ABP laat na-
melijk uitkomen dat het in eerste in-
stantie blijkbaar om een anonieme 
behoefte ging die aan het gecreëerde 
aanbod IJsselzicht ten grondslag ligt. 
Immers mi zoekt men bewoners, die 
de vooronderstelde, maar nog ano-
nieme behoefte, daadwerkelijk blij-
ken te hebben. 
En er wordt niet zo maar gezocht. 
Niet toevallig verscheen de adverten-
tie in het ledenorgaan van twee oude-
renbonden. „Vragenlijst voor men-
sen die het wat kalmer aan willen 
gaan doen" staat er boven de adver-
tentie. Ja natuurlijk, dan móet je bij 
ouderen zijn! Dan moet je je aandie-
nen bij de bedaagde zo op hun rust 
gestelde ouderen! 
Maar de tien vragen zouden stuk voor 
stuk met een beetje goede wil óók 
met ja kunnen worden beantwoord  

door een pakweg gehuwde midden-
dertig-jarige flatbewoner. 
Máár... om die categorie gaat het niet. 
Die wordt niet geacht het wat kalmer 
aan te willen doen. Dat past niet bij 
die leeftijd. En wat zouden midden-
dertigers moeten met de privacy, de 
prettige service en de veiligheid die 
IJsselzicht biedt? 
Dat is toch typisch iets waaraan al-
leen ouderen behoefte hebben én als 
ze het nog niet hebben dan zouden ze 
het móeten hebben. 
De ABP advertentie spreekt vanuit 
een sfeer van listig inspelen op klein 
menselijke zorgen. Men tovert het 
wondermiddel-probleemoplosser 
service-woongebouw uit de hoge 
hoed en ouderen nu maar denken dat 
ze dát juist nodig hadden of liever de 
ABP zal er wel voor zorgen dat ze dat 
zo snel mogelijk gaan denken. 
Wie wel eens opziet tegen het 
schoonhouden van zijn huis, z'n 
boodschappen niet direkt om de 
hoek kan halen, meer tijd voor zijn 
liefhebberijen wil, het fijn vindt dat 
iemand anders voor hem kookt, het 
kontakt met de buren wat ziet slijten, 
op zichzelf aangewezen is bij ziekte, 
zijn huis wat teveel voor zichzelf 
vindt, van een landelijke omgeving 
aan de rand van de stad houdt, wel 
eens meer met andere mensen in kon-
takt wil komen en zo nu en dan een 
beetje verzorgd wil worden (de vra-
gen weet u wel) en wie het bij dit alles 
tevens wat kalmer aan wil gaan doen, 
weet wat hem te doen staat. 

Voordat ik het vergeet, men moet 
natuurlijk niet tot de jongsten beho-
ren, toch op zijn minst als bejaard te 
boek staan: 
Op naar de plaats die de ABP als 
institutionele belegger blijkbaar 
een goed rendement garandeert, op 
naar de service-flat. 
Dat hebben ouderen toch precies 
nodig! 

Michael Kerkhof 
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KORT 
Bea 
KUIF 

MEEPRATEN 
„Vanaf het twaalfde jaar zullen min-
derjarigen voortaan in de gelegenheid 
moeten worden gesteld hun mening 
kenbaar te maken als het gaat om hun 
persoonlijk belang". Hoofdzaak van 
het wetsontwerp dat door Minister De 
Ruyter is ingediend! Kinderen werden 
tot nu toe wel gehoord bij een adoptie-
procedure, maar bij echtscheidings- en 
voogdijkwesties was dit niet verplicht. 
Als het wetsontwerpen wordt aange-
nomen krijgt het kind in de toekomst 
de mogelijkheid „om ook te zeggen wat 
het ervan vindt." 

TOTAAL-EXPRESSIE 
De Kultuurdienst en de BRES organi-
seren in het komende najaar een cur-
sus totaal-expressie waar o.m. bewe-
gingsspel, dans, drama, muziek e.d. op 
het programma staan. Geïnteresseer-
den kunnen bellen: 03404-18162. 

BAAL 
Toneelgroep BAAL (met een „onstui-
mige speeldrift") geeft tekstboekjes 
uit, dief 5,— per stuk kosten. Overma-
ken op postgiro 3625584 t.n.v. Toneel-
groep Baal, Amsterdam. 
Verkrijgbaar: De hypochonders van 
Botho Strauss, Tasso in Weimar van 
MIA Meijer en G. Rijnders; Nekrassov 
van Jean Paul Sartre, Freule Julie van 
August Strindberg, en Anarchie in de 
Sillian van Arnolt Bronnen. 

VRIJBRIEF 
Informatie over cosmetica, kleding en 
grammofoonplaten vormen de hoofd-
moot van de bestaande commerciële 
bladen voor jongeren, waarin nooit een 
eigen mening kan worden gespuid. Nu 
heeft een aantal jongerenbelangenor-
ganisaties, zoals BM en JAC een 
„VRIJBRIEF" uitgegeven, waarin die 
eigen mening nu juist wel aan bod 
komt. Want: de schrijvers van VRIJ-
BRIEF zijn van mening „dat jonge-
renbladen geschreven moeten worden 
door jongeren". Informatie over ver-
spreiding: Prins Hendriklaan 21, Am-
sterdam tel. 020 - 73 68 69. 

RECHT 
De werkgroep Rechtspositie patiënten 
in psychiatrische ziekenuizen heeft de 
werkzaamheden afgerond. Over dit 
onderzoek is nu een rapport versche-
nen, dat belangstellenden kunnen 
aanvragen bij het min. van Volksge-
zondheid en milieuhygiëne. Postbus 
439, 2260 AK Leidschendam. tel. 070 -
20 92 60. 

VROUW 
De Ver. Naties houden van 14 tot 30 juli 
van dit jaar in Kopenhagen een we-
reldconferentie (de tweede) over de 
positie van de vrouw. Er komt veel aan 
de orde: een nieuw actieplan, gezond-
heid, onderwijs, de apartheidsproble-
matiek, de invloed op Palestijnse 
vrouwen van de Israëlische bezetting 
van Palestijns gebied, enzovoorts. 
Wilt u er bij zijn? Schrijven naar NGO 
Mid Decade Forum, Room 574, 600 
Lexington Avenue, New York N.Y. 
10022 U.S.A. Met een positief antwoord 
vanuit New York, kunt u subsidie aan-
vragen bij CRM, afd. Emancipatiebe-
leid, Rijswijk. 

VAKANTIE-ACTIVITEITEN 
Tien vrijwilligerscentrales hebben sa-
men een boekje uitgegeven over aller-
lei vrijwilligersactiviteiten in de 
vakantie, zoals werken met kinderen, 
werkkampen, reisbegeleiding, etc. Dit 
Vakantieboekje 1980 is gratis te ver-
krijgen bij de vrijwilligerscentrales in 
Amsterdam Arnhem Den Haag, Goes, 
Gouda Leiden, Nieuwegein, Rotter-
dam, Tilburg en Utrecht. 

WOONCENTRUM 
Op donderdag 24 april j.l. vond de offi-
ciële opening plaats van het Jurriaan 
Pels Wooncentrum te Eindhoven. Het 
initiatief voor de bouw werd genomen 
door Humanitas afdeling in de licht-
stad en gerealiseerd door de Humanis-
tische Stichting voor Huisvesting Be-
jaarden Eindhoven. Vijfenzeventig 
procent van de bewoners bestaat uit 
buitenkerkelijken. Het bestuur van de 
H.S.H.B. Eindhoven heeft al intensie-
ve kontakten met verschillende wijk-
organen gelegd om de integratie met 
de buurt te bevorderen. 

NU ETEN 
„Importbehoeften van tarwe en ruwe 
granen in 1979-80 worden door de FAO 
geschat op 169 miljoen ton, 11 miljoen 
meer dan in het vorige seizoen en gro-
ter dan ooit tevoren. Maar indien de 
huidige transportproblemen in de be-
langrijkste exporterende landen niet 
snel opgelost worden, kunnen feitelij-
ke verschepingen niet tegemoet ko-
men aan de voorspelde behoeften." 
Maar de 3de wereld wil nu eten. Dat zei 
president Kaunda van Zambia tijdens 
een in-dat land gehouden congres van 
de FAO (voeselorganisatie van de VN). 

SUIKERZIEKTE 
Tot de activiteiten van de Diabetes Ver. 
Nederland hoort een telefonische 
hulpdienst, die dagen nacht bereik-
baar is en die wordt „bemand" door 
vrijwilligers, die zelf ook diabeet zijn. 
Te bereiken onder nr. 033 - 72 50 83. 

NIET ALLEEN 
Voor mensen die niet alleen willen wo-
nen en aan wonen in groepsverband de 
voorkeur geven is er een publikatie 
verschenen, waarin het huizen-
probleem (huren, kopen, etc) ter spra-
ke komt. Deze „Rode draad voor 
woongroepen" kan besteld worden 
door ƒ 7,50 plus f 1,50 verzendkosten 
over te maken op gironr. 299.050 t.n.v. 
Werkgroep 2000, afd. publiciteit, 
Amersfoort met vermelding: Katernen 
2000 nr. 1/21980. 

KANSARMEN 
Het Belgische tijdschrift „Samenle-
vingsopbouw" heeft een werkschrift 
uitgegeven dat getiteld is „Kansarme 
buurten en suggesties voor het beleid." 
Natuurlijk geschiedde het onderzoek, 
in België en de suggesties over beleid, 
zijn op de Belgische situatie geënt, 
maar voor werkers met kansarmen 
toch het lezen dubbel en dwars waard. 
Bestellen door overmaking van 50 
B.frs. op rekening RAIFF.nr. 738-
306 09 67 -57 van Tijdschrift Samenle-
vingsopbouw, Dorpsstraat 12, 8948 
Kemm el. 

EGO 
„Dienstplicht: tot de orde geroepen 
worden", lezen we in het rubriekje 
„vaste prik" van het zeer leesbare 
EGO, maandblad van de Humanisti-
sche geestelijke verzorging voor mili-
tairen. De inhoud is bijzonder boeiend 
en afwisselend. Ook voor niet-militai-
ren! Die kunnen zich dan ook abonne-
ren: f 12,— overmaken op postgiro 
48 04 14 ten name van Hoofdsraads-
man Hum. Geestelijke Verzorging, 
Driebergen. (Militairen kunnen het 
blad zonder betaling ontvangen) 

KINDERDAGVERBLIJF 
Voor vrouwen die actief bezig zijn met 
de voorbereiding of oprichting van een 
kinderdagverblijf in de eigen woon-
plaats, kunnen over dit onderwerp een 
cursus volgen: van maandagmiddag 11 
aug. tot donderdag 14 aug. 19.00 uur. 
De cursus wordt gegeven in het vor- 
mingscentrum 	Arbeidersgemeen- 
schap der Woodbrookers in Bentveld. 
Tel. inlichtingen: 023 - 24 44 50. 

VERSLAVING 
De werkgroep Evaluatie hulpverle-
ning heroïne-verslaafden Utrecht is tot 
de slotsom gekomen dat methadon 
niet het wondermiddel is gebleken om 
van heroïne-verslaving af te komen. 
Hoe men wel te werk moet gaan leest u 
in het OPEN BOEK, dat door de werk-
groep werd geschreven en dat besteld 
kan worden bij de Afd. Public relations 
van de Rijksuniversiteit Utrecht, 
Boothstraat 6, tel. 030 - 31 56 49. 

■ 
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NIEUWS UIT 
AFDELINGEN 

EN 
GEWESTEN 

ALKMAAR. Uit de notulen van de 
Alkmaarse bestuursvergadering van 
20-2-'80 lichten we: „Met de werkgroep 
gezondheid gaat het goed, dit werk 
vraagt alleen veel tijd van de d.b.-le-
den. Er zal getracht worden om zoveel 
mogelijk anderen in te schakelen." En 
ook dit: „De heer Hoffman heeft plan-
nen om tot een eigen gebouw te ko-
men. Hij wil daartoe samenwerken met 
het Hum. Verbond, Vrije Gedachte en 
eventueel met G.O.C. Alkmaar." Op de 
vergadering van 20 maart j.l. wordt al-
dus andere notulen, al melding ge-
maakt van een leeg gebouw dat te koop 
is voor f 120.000,—, huurprijs f 1000,—
per maand. In Alkmaar onderhandelt 
men nu met „de anderen" en er wordt 
diep in eigen portemonnaie gekeken, 
„of het haalbaar is . . ." Ten slotte: de 
afdeling heeft „een klein blaadje" aan 
de leden gestuurd. Alkmaar is van plan 
driemaal per jaar „dit blaadje" te laten 
verschijnen. 

APPINGEDAM. De afdeling Appinge-
dam heeft een (felkleurige) folder aan 
de leden gestuurd, waarin wordt ver-
teld, dat in 1979 dankzij de afdeling 55 
kinderen een vakantie konden door-
brengen op de vakantieboerderij 
„Harms Dobbe" en dat 100 kinderen 
een sinterklaascadeautje ontvingen. In 
dit jaar wil de afdeling dat weer doen, 
en óók: een dag uitgaan met moeders, 
die nooit met vakantie kunnen gaan, 
vrouwen van buitenlandse werkne-
mers bij het werk betrekken en een te-
lefoonketen opbouwen. Maar dat alles 
kan alleen, als er voldoende financiën, 
maar vooral als er voldoende vrijwilli-
gers zijn. 
Even bellen dus naar de dames Beken-
kamp of De Boer in Appingedam, tel. 
resp. 22091 en 22207. 

DEVENTER. In CONTACT, informa-
tieblad, nou ja blaadje, van Deventer 
staat een oproep om Douwe Egbert-
punten te bewaren voor deze afdeling 
(als u ze niet zelf gebruikt natuurlijk). 
Het servies moet worden aangevuld. 
De afdeling heeft „een eigen ruimte" in 
het centrum van de stad. Zodoende! 
Melden aan het secretariaat mw. Gé 
van der Meulen-Strijks, Hademan-
straat 6, Deventer, tel. 05700-29793. 

GEWEST FRIESLAND. Het jaarver-
slag 1979 van dit gewest is verschenen. 
Er komt heel wat aan de orde... Een 
goed teken, want leven is er wel in ge-
west Friesland! 

RHEDEN-ROZENDAAL. Uit het zéér 
eenvoudige jaarverslag van deze afde-
ling plukken we: een groepje trouwe 
vrijwilligsters bezocht geregeld be-
jaarden en zieken in de H.S.H.B. tehui-
zen in Velp. In 1980 willen wij dit be-
zoek uitbreiden tot het ziekenhuis, 
verpleeghuis en ziekenthuis. 

NOORD HOLLAND. Ook Gewest 
Noord Holland legde het jaarverslag op 
tafel. Niet zo uitgebreid, maar ... dit 
gewest werd dan ook „nièt geken-
merkt door continuïteit en eensge-
zindheid" lezen we in het voorwoord. 
En: „de vernieuwing van het geweste-
lijk bestuur heeft nogal wat voeten in 
de aarde gehad." 
Gelukkig is dat nieuwe bestuur er nu: 
J. P. Logger, voorzitter; mw. N. Wert-
wijn-Valk, secretariaat. Adres Von-
dellaan 21 1401 RW Bussum; mw. A. 
Bolte-Prent (penningmeester) en be-
stuursleden zijn mw. E. Bosch-Kelder 
en de heer R. A. Weemer. Om de zaak 
compleet te maken: gew. functionaris 
Ad Laarhoven is bereikbaar: Centraal 
Bureau Amsterdam. 

De afdeling Utrecht organi-
seerde op 2, 16 en 29 april een 
drietal avonden over het on-
derwerp „Generatiekloof'. 
Hulpverleners uit Utrecht 
waren uitgenodigd om over 
hun directe werk-ervaringen 
te komen vertellen. Het ge-
westelijk bestuur wilde op 
deze manier proberen de afde-
ling nieuw leven in te blazen. 
Op de eerste avond stond gezinsvoog-
dij centraal. Met de IKON-film „Wie is 
hier de baas" (over een vastgelopen ge-
zin, dat met allerlei instanties te doen 
krijgt) werd gestart, waarna Sonja 
Nieuwland en Anne-Marie Annink 
(maatschappelijk werkers bij het bu-
reau Gezinsvoogdij Humanitas, 
Utrecht) uit de doeken deden „wat er 
allemaal gebeurt rond een justitiële of 
vrijwillige uithuisplaatsing". 

De Kindertelefoon was het onderwerp 
van de l6de april, waarop ook de ge-
ruchtmakende film „De dood van een 
prinses" op de T.V. werd vertoond, wat 
aan de opkomst duidelijk was te mer-
ken! Niettemin een interessante 
avond, waar de aanwezigen van twee 
medewerkers van de Kindertelefoon te 
horen kregen, hèe deze vorm van 
hulpverlening is ontstaan en hoe de 
vrijwilligers (de kindertelefoon draait 
met vrijwilligers en één part-time be-
roepskracht) reageren op „de telefoon-
tjes van kinderen, die met problemen 
zitten". 

VAKANTIE WONINGRUIL 
Mevrouw S. G. Wouters, Kroonwijk 
23, 4501 KD, Oostbrug, wil „overal" 
haar vakantie doorbrengen, als het 
maar niet in een grote stad is. Zij heeft 
een kleine woning in een landbouw-
gebied, ca. 8 km van zee. Eventueel 
ontvangt zij vakantiegangers (een of 
twee bedden beschikbaar) plus een-
voudige maaltijden. Telefonische in-
lichtingen: 01170-3097. 

LANGE LOGEERPARTIJ 
Een inwoonster (70 jr.) van Zeeuws 
Vlaanderen, in bezit van auto, die 
graag leest, puzzelt en wandelt wil 
voor korte of langere tijd graag een 
kamer afstaan aan huisgenote, die de-
zelfde liefhebberijen heeft èn die een-
zaamheid ook zo afschuwelijk vindt. 
Humanitas' maatschappelijk werk-
ster: mw. A. A. Winsemius bemiddelt 
graag in deze zaak. Haar adres: Hu-
manitas Rotterdam, Heemraadsingel 
170, 3021 DL Rotterdam of telefonisch 
(niet op dinsdag en woensdag): 010- 
76 48 11. 

Voor het (derde) onderwerp Kinderen 
van buitenlandse werknemers bestond 
een overweldigende belangstelling! 
De zaal, die ruimte bood aan 40 men-
sen, bleek zelfs te klein en zeker twin-
tig belangstellenden moesten teleur-
gesteld huiswaarts keren. 
Ook op deze avond werd gestart met 
een film: d.w.z. met een gedeelte uit 
„AMUBA", één van de weinig Neder-
landse films, die laat zien, hoe buiten-
landse jongeren in ons land vastlopen. 
Na de film hield Mohammed Ben 
Chamach van de Stichting Buiten-
landse Werknemers Midden Neder-
land een inleiding over de achtergron-
den. Deze kinderen vallen in het on-
derwijs vaak al vroeg uit de boot, en 
groeien tussen twee culturen op. Veel 
kinderen zijn in Nederland geboren; 
blijven ze dan nog buitenlander? 
De inleider, afkomstig uit Marokko, 
kreeg veel vragen vanuit de zaal te 
beantwoorden, waarbij duidelijk bleek 
dat er heel wat „ingewijden" aanwezig 
waren! 

Omdat dit onderwerp sterk bleek te 
leven in Utrecht, werd besloten om in 
het najaar dit gesprek te vervolgen, 
waarbij aan een grotere opzet wordt 
gedacht. Met de oprichting van een 
voorbereidingsgroep is inmiddels 
begonnen. Belangstellenden kunnen 
hierover alle informatie krijgen bij: 
ERIK KOLTHOF, WICKENBURG-
LAAN 54, UTRECHT, TEL. 
030-89 02 98. 

	 Steven Spaargaren 
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IN UTRECHT: 

Driemaal generatiekloof 



NO POPRIJO 
20.0,10„c) 

7 prijzen van 

1000, 

70 prijzen van 

f 100,- 
700 prijzen van 

ƒ 25,- 

700 prijzen van 

1 

De trekking is uiterlijk op 30 juni 1980 ten over- 
staan van notaris mr. N. J. Bunk te Amsterdam. 

Voor deze loterij werd goedkeuring verleend 
door de staatssecretaris van justitie 

nummer L.O. 670/156/008 d.d. 5-2-1980. 

DE LAATSTE LOOTJES! 
Voor vlugge beslissers is er nog een 

kans. 
Tot 20 juni kunt u nog — maar dan 

alleen per giro — bestellen. 
Daarna is de kans voorbij want 30 

juni is de trekking. 

NATIONALE 
HUMANITAS 

LOTERIJ 
1980 

1000 nieuwe leden 
werden er het eerste gedeelte 

van dit jaar ingeschreven. 

Erg verheugend ... maar 
er kunnen er nog veel meer bij 

WORD LID 
OF WIN 
EEN LID 

Voor beiden zijn er leuke verrassingen! 
De aanbrenger ontvangt bij het winnen van: 
1 lid, een rieten hondje of briefopener. 
2 leden, (mits tegelijkertijd aangebracht) een zwart 
houten beestje. 
bij 3 leden (ook tegelijkertijd) een barnstenen sleu- 
telhanger. 
Al deze prijzen zijn Abal produkten* 
Ook voor de nieuwe leden hebben wij een aantal pre- 
mies. 
Ieder 100e lid ontvangt een attentie in de vorm van 
een boek 
Onderstaande bon kunt u in een ongefrankeerde en-
veloppe zenden aan: Humanitas, antwoordnummer 
4927, Amsterdam. 
* Stichting ABAL importeert op ideële basis produkten 
van koëperaties uit ontwikkelingslanden. Niet om zelf 
winst te maken maar om de handelspositie en de le-
vensomstandigheden van de arme bevolking van deze 
landen te verbeteren. 

Opgave als lid van Humanitas. Nederlandse vereniging voor 
maatschappelijke dienstverlening en samenlevingsopbouw. 

Ondergetekende, echtpaar/individueel * 
mevr./de heer* 	  
geboortedatum: 	  
adres: 	  
woonplaats: 	  
meldt zich aan als lid, tegen een contributie van f per jaarl) 
Zijn/haar gironummer is: 	  
Levensbeschouwing: 	  

Wilt u bij gelegenheid iets doen voor de vereniging, bijv. als 
bestuurder of als vrijwilliger? Ja/nee/hangt er van af') 
Mijn opleiding is: 	  

Mijn functie (beroep/vroeger beroep) is: 	  
Mijn interesse gaat vooral uit naar: 	  
Opgegeven door: 	  
Adres: 	  
Woonplaats: 	  

Handtekening: 	  

* Doorhalen wat niet van toepassing is 
1) De minimum contributie is f 17,50 en voor een echtpaar 
f 20,—. 
Jonge leden tot 23 jaar f 7,50. 


