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VallIc95.00 21(1 W-T2M11? 
Iedere dag kan het geen vakantie 
zijn ... Werken hoort er zo .af en 
toe toch ook bij? Daarom vindt 
Aad van Oosten de discussienota 
WERK MEE van minister Van der 
Louw „zo gek nog niet." Zijn me-
ning op pag. 3. 

De afdeling N.O. Veluwe zou er 
graag wat actieve leden bij wil-
len hebben. Dan konden ze méér 
doen. Niet dat ze nu stilzitten .! 
Leest u maar op pag. 5, 6. 

We mogen ons best een beetje zor-
gen om morgen maken, als het om 
oudere Nederlanders gaat in het 
jaar 1990. 
Mening van JOT (pag. 13). 

UTfiltLoLte 
De vaste rubrieken Kort van Stof, 
Nieuws uit afdelingen en gewes-
ten en de meningen van onze le-
zers. 

Eens en SErEfienleving 
„Een nucleaire oorlog is zó on-
voorstelbaar erg, dat de verbeel-
dingskracht te kort schiet om je 
de gevolgen voor te stellen." En 
„Een polemoloog geléóft in zijn 
vak: polemologen zijn optimis-
ten." Dat zegt (polemoloog) prof. 
mr. B. V. A. Rolling met wie we een 
gesprek hadden in onze serie 
Mens en Samenleving. 
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Eigen-aardigheden 
Nederlanders en Vlamingen. Taalge-
noten. Honderdvijftig jaar geleden nog 
samen één staat. Vandaag zo verschil-
lend. Met allebei hun eigen-aardighe-
den. 
Met allebei hun kleine ergernissen over 
de ander, omdat die zo „anders" kan 
zijn. 
In een boekje „Eigen-aardigheden van 
Vlamingen en Nederlanders" wil ik 
proberen iets meer uit te leggen over 
dat „anders zijn". 
Mild en luchtig, zodat het misschien tot 
wat meer begrip kan beiden. Aan beide 
zijden van de grens. 
Met veel voorbeelden uit het dagelijks 
leven. 
Twintig jaar heb ik ervaring met Vla-
mingen en nog veel langer met Neder-
landers. Ik denk dus dat ik mee mag 
praten. Maar ik weet dus ook hoe deli-
caat het onderwerp is. Daarom zou ik 
graag ook uw mening kennen. Vooral 
met voorbeelden uit de praktijk. 
Misschien heb u over uw taalburen ook  

wel eens uitgeroepen: „Hoe is 't moge-
lijk?" „Waarom doet ie dat nu?" of „Zie 
je wel, het is weer een . . . 
Als u mij daar eens iets over zou willen 
schrijven, goede of slechte ervaringen, 
dan ben ik u zeer dankbaar. 

F. R. Bosschart 
Zinnialei 5, 

B2540 - Hove 
België 

Hoe zit dat? 
Ik lees in de krant dat de benzineprijs 
met 5 cent per liter omlaag is gegaan. 
En dat in één keer. Gelukkig voor alle 
automobilisten hoor. Maar toen de 
olieprijs én dus benzineprijs steeg, vlo-
gen de prijzen omhoog. Ik kijk nu da-
gelijks naar de prijsdalingen. Maar 
die vliegen nu niet omlaag. Gek hoor. 
Voor een gewoon mens zijn dat myste-
rieuze zaken. 

C. J. Rietberg 

L + S — U 
Liberalisme) + S(ocialisme) = U(ni-
versalisme): dit soort rekenkunde zal 
hoogstwaarschijnlijk door veel door-
gewinterde liberalen en socialisten als 
flauwekul worden gekwalificeerd. 
Maar zó is het niet bedoeld. Ik ben van 
mening dat universalisme of een vre-
delievende mondiale samenleving voor 
het oprapen ligt, indien liberalen en so- 

werking. 
cialisten bereid zouden zijn tot samen- 

De werkelijkheid is dat de gehele geci-
viliseerde wereld momenteel gebukt 
gaat onder de dictatuur van twee 
ideologische of totalitaire stelsels, het 
kapitalistische en het communistische, 
waarvan de één drijft op de „Dictatuur 
van de Vrijheid" en de einder op de 
,Dictatuur van de Verbondenheid". In' 
i)eide maatschappijstelsels valt „als 
mens" niet te leven en de reacties daar- 

Op deze pagina ruimen wij graag 
ruimte in voor de mening van onze 
lezers. Dat betekent niet, dat wij die 
altijd onderschrijven. 
De inhoud van de brieven waarvan 
wij ons het recht voorbehouden  die in 
te korten-blijft geheel voor rekening 
van de inzenders. 

De redactie  

op van bewust levende individuen zijn 
momenteel dan ook niet van de lucht. 
Met name de reacties in Europa, de 
roep om meer verbondenheid in West-
Europa en de roep om meer vrijheid in 
Oost-Europa, spreken wat dat betreft 
voor zich. 
In het belang van de ontwikkeling van 
de miljarden individuen op deze éne 
wereld tot complete mensen, is een 
vruchtbare samenwerking tussen libe-
ralen en socialisten dan ook absoluut 
noodzakelijk. Met andere woorden, de 
alom beoogde (wereld-)vrede is slechts 
te realiseren door een samensmelting 
van het kapitalistische en het commu-
nistische stelsel tot één wereldomvat-
tend of universeel maatschappijstelsel. 
Een massale mentaliteitsverandering 
is absoluut noodzakelijk voor de door-
breking van de huidige uitzichtloze 
?nachts- of politieke verhoudingen. 
Mocht die doorbreking en de daaruit 
voortvloeiende vruchtbare samenwer-
king tussen liberalen en socialisten 
binnen onze landsgrenzen tot stand 
kunnen komen, dan ligt het in de lijn 
der verwachting dat dat proces ook 
buiten onze landsgrenzen zal gaan 
plaatsvinden. Het is te voorzien dat dat 
uiteindelijk zal leiden tot een samens-
melting van het kapitalistische en het 
communistische stelsel tot één wereld-
omvattend of universeel maatschap-
pijstelsel. Practisch gesproken wil dit 
zeg gen dat daardoor de V.N. kan uit-
groeien tot een krachtige en geloof-
waardige volkerenorganisatie, die de 
door haar geproclameerde idealen van 
recht en gerechtigheid waar kan ma-
ken. 

Wouter te Heide 
Brinkhoekweg 33 

Langenholte (Zwolle) 

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 	(rekeningar. 
63.50.11.581) ten name van Humanitas 
Centraal Bureau te Amsterdam. 
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Jongeren aan de gang? 
Het beleidsplan gemeenschapstaken voor 
werkloze jongeren van CRM minister Van 
der Louw is van de baan. Hierover ontstond 
zoveel gekrakeel — vooral bij jongerenorga-
nisaties en bij de vakbeweging— dat politie-
ke haalbaarheid bij voorbaat leek uitgeslo-
ten. Nu heeft de minister opnieuw een dis-
cussienota WERK MEE op tafel gelegd, 
waarbij het accent valt op vrijwillig werken 
in deeltijd voor de 56.000 jongeren die lan-
ger dan een halfjaar werkloos zijn. De Ka-
merfracties van PvdA en CDA hebben zich 
al positief uitgelaten over dit plan, en ik 
hoop dat dit keer de discussie hierover niet 
stil komt te liggen. Een overweging hierbij 
is dat hoe men het ook wendt of keert, ba-
nenplan of geen banenplan, het aantal ar-
beidsplaatsen in de industrie zal afnemen. Dat is eenvou-
digweg het gevolg van de automatisering en van de robotise-
ring van de verschillende produktieprocessen in de indus-
trie. En niet alleen dáár, óók in de tertiaire sector en dan met 
name de banken en de verzekeringsinstellingen zullen ten 
koste van veel arbeidsplaatsen, gaan automatiseren. Het is 
misschien nog niet zo'n gekke voorspelling van de Rand-
corporation in de Verenigde Staten, dat we thans midden in 
een ontwikkeling zitten, die uiteindelijk zal leiden tot een 
slechts gering percentage mensen dat werkzaam is in de 
industrie. Gesproken wordt over 8 tot 10%. Daarmee vol-
trekt zich eenzelfde ontwikkeling in de industrie als in het  

verleden reeds heeft plaats gehad in de 
landbouw en veeteelt. Als die veronderstel-
lingen allemaal juist zijn, moet men consta-
teren dat er steeds minder werk zal komen 
voor steeds minder mensen. Dat betekent 
ook dat steeds minder mensen kansen krij-
gen om zich via hun werk te ontplooien, een 
eigen identiteit op te bouwen en zich een 
status te verwerven in de maatschappij. 
Nu is het gekke, dat er genoeg werk is, maar 
dat er alleen in bepaalde sectoren van de 
maatschappij te weinig geld aanwezig is om 
dat werk ook metterdaad te scheppen. Zo 
zou Humanitas bv. heel veel zinvol en leuk 
werk kunnen leveren aan mensen die geïn-
teresseerd zijn in een job in de sociale sfeer. 
Máár ... wij kunnen die mensen dat werk 

niet aanbieden, omdat het benodigde geld ervoor niet aan-
wezig is, ondanks al onze inspanningen op het terrein van 
loterij en andere fondsenwerving. 
Ik vind het idee van de minister niet zo slecht. Want is het 
slecht om mensen die dit zelf in vrijheid willen, de mogelijk-
heden te bieden om met volledig behoud van een uitkering 
zinvol en leuk werk te gaan doen? En dat niet met het idee 
om „ze bezig te houden", maar met het idee dat ze eigenlijk 
onmisbaar zijn. Ik vind dat idee zo gek nog niet ... 
Daarom acht ik het plan van de minister, de moeite van 
verder overdenken méér dan waard! 

VAN OOSTEN 

KERNBEWAPENINGS- 
PROBLEMATIEK 

Op 15 mei a.s. wordt in het 

RECREATIEHOTEL 
EVERT KUPERS 

te Amersfoort (van 10 uur v.m. tot 5 uur n.m.) een conferentie over de 
bewapeningsproblematiek gehouden. Doel van deze conferentie is om tot een aantal 
beleidsaanbevelingen voor het Hoofdbestuur te komen, waarna dit bestuur samen  

met de afdelingen en gewesten aan de hand hiervan voorstellen formuleren, die aan 
de - in oktober a.s. gehouden - Algemene Vergadering zullen worden voorgelegd.  

Hoewel de afdelingsvergaderingen ook toegankelijk zijn voor niet-leden, kunnen 
uitsluitend Humanitas-leden deelnemen aan de conferentie te Amersfoort. 

Aanmelding alleen via de afdelingen, die  ook de reiskosten vergoeden. 

Wilt u meepraten? 

Wilt u invloed uitoefenen op de beleidsaanbevelingen? 

Dat kan! Gewoon zorgen dat u er 15 mei bij bent! 
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Minister Van der Stoel bij de HOM 

Overleg 
van HOM 

IV; i 
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MET *RAAD*EN*DAAD 
Over de constructie van het plaatselijk welzijnswerk voor ouderen is mo-
menteel veel te doen. Over de ideeën die de Bestuurscommissie Humanitas 
Welzijn Ouderen over dit onderwerp verwoord heeft in de publikatie „Met 
vereende krachten" staan de monden ook niet stil. We hebben blijkbaar 
nogal ingrijpende voorstellen gedaan. 

Over de ideeën uit dat gele boekje „Met vereende krachten" hebben we nu 
een studiemap klaar. Een map speciaal bedoeld voor groepjes die zich in dit 
onderwerp willen verdiepen en daar graag over willen praten met anderen 
die daar ook belangstelling voor hebben. Waarom? 
- Om ervaringen uit te wisselen? 
- Om als vertegenwoordiger van Humanitas in de Stichting Welzijn Oude-
ren in uw woonplaats voeling te houden met andere betrokkenen uit Hu-
manitas? 
- Om te overleggen hoe je die constructie zou kunnen verbeteren? 

Wanneer u zo'n studiegroepje bij elkaar hebt gehaald en u wilt ons, de 
Bestuurscommissie Humanitas Welzijn Ouderen, er op een of andere ma-
nier bij betrekken, dan valt daar natuurlijk over te praten. U kunt daarvoor 
contact opnemen met onze secretaris de heer B. Droste. 

Die studiemap heet MET RAAD EN DAAD. Hij bestaat uit acht afleverin-
gen en kost u negen gulden inclusief portikosten. U kunt hem telefonisch 
bestellen op het Centraal Bureau via mevrouw Vrind of de heer Droste: 
020-739444. 

Regen gewenst 

Op zaterdag 6 maart vond, in Utrecht, 
een landelijke overlegdag plaats van 
het Humanistisch Overleg Mensen-
rechten (HOM). Na een jaar van zeer 
actief werken aan een gericht lan-
denbeleid met betrekking tot de si-
tuatie van de mensenrechten, werd 
met de plaatselijke groepen van ge-
dachte gewisseld over het program-
ma en het beleid van het HOM. 
In de ochtend benadrukte minister 
Van der Stoel, van Buitenlandse Za-
ken, het belang van het werk van het 
HOM. Ook volgens hem moet er veel 
meer aandacht besteed worden aan 
zowel de politieke en burgerlijke men-
senrechten als aan de sociale, econo-
mische en culturele mensenrechten. 
Dat laatste aspekt is een van de belang-
rijkste doelstellingen van het HOM. 
Met het gericht landenbeleid probeert 
het HOM, in nauwe samenwerking met 
de plaatselijke werkgroepen, een to-
taalbeeld te scheppen van de schen-
dingen van de mensenrechten in de di-
verse landen. 

De elf werkgroepen, die op dit moment 
functioneren en die ieder een land 
„onder hun hoede hebben genomen", 
discussiëerden 's middags uitvoerig 
over de door het HOM ontworpen 
richtlijnen en criteria, die als handlei-
ding voor de werkzaamheden kunnen 
dienen. Ook werd veel aandacht be-
steed aan de mogelijkheid om plaatse-
lijk of regionaal de verworven kennis 
om te zetten in actie en voorlichting. In 
het komende jaar zal daaraan intensief 
worden gewerkt. 

A.A. 

In Tunesië kampt zelfs het noorden 
van het land, waar gewoonlijk zo'n 150 
millimeter regen valt met droogte. 
Voor een land dat bijna helemaal af-
hankelijk is van de landbouw heeft 
droogte grote gevolgen. Voedings-
middelen worden schaarser en dus 
duurder. Sinds 1977 is er bijna overal te 
weinig water gevallen. 

Wanneer het tij niet spoedig keert kan 
het zesde vijfjarenplan (1981-1986) in 
gevaar komen. Jaarlijks is er 150 mil-
joen kubieke meter water nodig voor 
de landbouw, de industrie, de stadsbe-
volking en het toerisme. (in 1963 werd 
nog slechts 43 miljoen kubieke meter  

water verbruikt) Volgens ruwe schat-
tingen moet er in de ondergrondse wa-
tervoorraden in Tunesië wel vier mil-
jard kubieke meter water zitten. 

Stelling 
Decentraliseren is meer dan 
het invoeren van een nieuwe 
subsidieregeling. 

(C. Doets, Groningen) 
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In het ruime moderne gemeentehuis van Epe spraken we met 
Wout Boomsluiter (voorzitter van de afdeling N.O. Veluwe), 
Leo Pieterse (penningmeester) en Herman Boomsma (secreta-
ris), die ons in zijn „ambtelijke kamer" ontving. 
Voorzitter Boomsluiter had een dik dossier meegenomen om 
aan de hand daarvan over de activiteiten van de Humanitas 
afdeling N.O. Veluwe te vertellen. Oók een stapel van de zojuist 
gereed gekomen folders over de Informatiewinkel, die op 20 
september 1979 in Vaassen, dat bij de gemeente Epe hoort, 
officieel werd geopend. 

De „drie": voorzitter Boomsluiter (links), secretaris Boomsma (midden), 
penningmeester Pieterse (rechts). 

In N.0.-Veluwe willen ze 
véél meer doen 

Die folders zullen uitgezet worden via 
artsen, de Kruisverenigingen en ook 
via de brievenbussen van „Epenaren." 
Want de HuManitasafdeling vindt het 
nog onvoldoende bekend, dat in deze 
Informatiewinkel iedere maandag-
avond van half 8 tot 9 uur iemand aan-
wezig is om „raad te schaffen..." 
Voorzitter Boomsluiter: „Natuurlijk 
zijn we niet in staat om problemen op 
te lossen, maar we kunnen wel de weg 
aanwijzen die naar een oplossing leidt. 
Wij hebben bijvoorbeeld veel adressen 
en telefoonnummers van instellingen 
en organisaties, waar mensen terecht 
kunnen met problemen op het terrein 
van de ziektewet, huwelijk en schei-
ding, kinderopvoeding, dienstweige-
ren, onderwijs, abortus, rechtszaken, 
angsten, stotteren, sociale zaken, drugs 
en alcohol en ook voor jongeren-
problemen." 

Op de vraag of de vrijwilligers, die de 
Informatiewinkel „runnen" een trai-
ning hebben gehad, antwoordt Her-
man Boomsma: „Eigenlijk zou dat wel 
moeten, maar dat is nog niet gebeurd. 
Ze kunnen zich echter wel goed redden 
dankzij de vragenlijsten die onze ge-
westelijke functionaris Huub Maris 
heeft opgesteld. 
Met deze vragenlijst kan worden nage-
gaan of de mensen alles hebben gedaan  

wat ze in bepaalde gevallen, zoals bij-
voorbeeld bij werkloosheid, móeten 
doen. Daarna kunnen ze dan weer 
worden doorgezonden naar de betref-
fende instantie of instelling." 
Bij de onderwerpen staat ook „alcohol 
en drugs;" betekent dit dat drugs ook 
een probleem zijn in deze streek? 
Ja, ja, roepen de functionarissen om 
strijd en in Vaassen blijkt zelfs een 
drugcentrum te zijn. 

Werkloosheid 
Men komt met allerhande vragen naar 
het Informatiecentrum: ook met de 
vraag behulpzaam te zijn bij het invul-
len van een belastingbiljet. 
Voorzitter Boomsluiter: "Maar dat 
doen wij alleen voor de minst draag-
krachtigen (lachend); anderen moeten 
maar een belastingconsulent in de arm 
nemen." 

Een groot probleem in deze regio is 
evenwel de jeugdwerkloosheid. „De 
bouw is teruggelopen en vooral onder 
jongeren zal het probleem  steeds gro-
ter worden," zegt Leo Pieterse, die 
administrateur is van een technische 
school. „De jongens van 16, 17 jaar 
gaan maar door voor een tweede di-
ploma; dan zijn ze 17 of 18 als ze van 
school komen, maar helaas blijken er 

Andere activiteiten 
Herman Boomsma: „Onze nieuwste 
activiteit is de kindertelefoon. Na een 
oproep in de plaatselijke krant meldde 
zich een grote groep vrijwilligers aan, 
waarvan de meeste géén lid van Hu-
manitas zijn. Onder die groep bevond 
zich ook een deskundige, die inmid-
dels twee groepen heeft getraind. We 
hebben erg veel reklame gehad en nu 
komen de telefoontjes langzamerhand 
binnen. Van maandag tot en met vrij-
dag van 4 tot 8 uur zitten er regelmatig 
twee mensen aan de telefoon. Je krijgt 
natuurlijk ook „grapjassen" aan de lijn, 
en soms een huilend kind, dat een 
weggelopen poes wil terughebben. 
Maar het gaat ook om problemen bin-
nen de huiselijke sfeer; de mensen 
schrikken er wel eens van ... Maar 
door die training weten ze hoe ze der-
gelijke gevallen moeten opvangen. 
Opvallend is dat tussen de leden van 
deze groep zo'n sterke band is ge- 
groeid." 
Leo Pieterse: „En dan hebben we de 
actie Frisse Lucht, samen met Apel-
doorn, daar is verleden jaar al uitvoerig 
over geschreven in Van Mens tot Mens. 
Maar in onze eigen regio hebben wij 
ook sociaal zwakke gezinnen en we 
zorgen ervoor dat kinderen uit deze ge-
zinnen een weekje met vakantie kun-
nen gaan in 't Hiekerhoes. Dat doen we 
dan samen met gewest Drente, dat 
vakantieweken organiseert." 

N.O. Veluwe doet echter ook iets voor 
kinderen uit de derde wereld, want er 
is een Foster Parentsgroep, die acht 
kinderen heeft geadopteerd. 

Leo Pieterse: „Een kind adopteren 
kost f 45,— per maand. Dat is voor 
sommige mensen te veel, maar als 9 
mensen elk vijf gulden betalen, heb je 
ook 45 gulden. Er zijn ook mensen die 
méér kunnen betalen. En de vereni-
ging legt er vijf gulden per kind bij. Ons 
bestuurslid Trijntje Stegeman coordi-
neert alles en zorgt er ook voor dat alle 
„pleegouders" op de hoogte blijven 
van het reilen en zeilen van de kinde-
ren." 

Nog méér 
Er zijn nog twee projekten waarover de 
afdeling wel iets kwijt wil. Leo Pieter- 

vervolg op pag. 6 
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ook dan geen vooruitzichten te zijn. 
Een trieste situatie." 

Aan het probleem van werkloosheid 
kan Humanitas uiteraard niets doen. 
Wel kunnen nog andere activiteiten 
worden ontplooid. 



Raad schaffen in Info-winkel 

Brief aan de 
regering 

Het Humanistisch Overleg Mensen-
rechten (HOM) heeft onderstaande 
brief aan regering en parlement ver-
stuurd: 

Het Humanistisch Overleg Mensen-
rechten (HOM) heeft met grote belang-
stelling en instemming kennis geno-
men van het Voorontwerp Wet Gelijke 
Behandeling. Het HOM ziet deze wet 
als een belangrijke stap voorwaarts op 
weg naar gelijke erkenning en behan-
deling van mensen van verschillend 
geslacht, seksuele geaardheid of sa-
menlevingsvorm. Het voegt hieraan 
toe het verlangen dat de beoogde wet, 
die reeds te lang op zich heeft laten 
wachten, spoedig tot stand zal komen 
en in werking zal treden. 

vervolg van pag. 5 

se: „In Elburg ondersteunen we een 
paar mensen die zich inzetten voor bui-
tenlandse werknemers. We hebben 
daar nu een Nederlandse taal- en een 
naaicursus georganiseerd. Humanitas 
heeft voor dat laatste doel twee naai-
machines beschikbaar gesteld. We zijn 
nu bezig met de voorbereiding van een 
informatiedag. Er worden dan allerlei 
stands ingericht, waar je ook culturele 
informatie kunt krijgen. De Turkse 
ambassade en de Elburgse VVV heb-
ben hun medewerking al toegezegd." 

Het andere projekt is het Woning-
bouwprojekt, waarbij de heer Booms-
ma betrokken is. „In Harderwijk is de 
HSHB-afdeling van deze regio een 
wooncentrum aan het bouwen. Bij dit 
centrum, waarin naast de HSHB, het 
Humanistisch Verbond, en Humanitas 
participeren, hoort een gemeenschap.. 
pelijke ruimte, die voor alle bewoners 
bestemd is, en er zal een beheerder 
worden aangesteld. Het wooncentrum 
bestaat uit 127 woningen die bestemd 
zijn voor alleenstaanden en bejaarden. 
De verwachting is, dat het complex bij 
het opleveren al vol zal zijn. Het huis-
vestingsbeleid van Harderwijk heeft er 
mee te maken, maar de samenwerking  

is erg plezierig en dat is voor de toe-
komstige bewoners, die zich vanuit het 
hele land hebben gemeld prettig om te 
horen denk ik." 

De drie functionarissen vonden dat ze 
het hierbij maar moesten laten, ze 
hadden genoeg gepraat over alles wat 
er gaande is in N.O. Veluwe. Wat is nog 
lang niet genoeg vinden ze. Plannen 
zijn er volop ... máár dan zullen er 
meer actieve leden moeten komen. 
Ook voor vertegenwoordigingen in 
allerlei organisaties. „Maar de men-
sen lijken wel een grote hekel te heb-
ben aan vergaderen." 

Ja en dan moeten er veel meer jonge 
leden bij komen. Voorzitter Boomslui-
ter: „Er zou een landelijke ledenactie 
moeten komen. Wij doen er af en toe 
zelf ook wel wat aan maar een ledenac-
tie vergt erg veel energie." 
Leo Pieterse: "Wat het aantal leden be-
treft, zitten we niet gek hoor. Finan-
cieel zitten we zelfs erg goed. Maar ja, je 
zit met veel oudere leden, die niets 
kunnen doen." 
Voorzitter Boomsluiter: „Dat is het nu 
juist: er liggen nog zoveel terreinen 
braak . . . Om die te bewerken heb je 
méér mensen nodig!" 

A.v.Z. 

Maar naar het besef van het HOM is 
juridische en feitelijke benadeling en 
achterstelling van vrouwen ten opzich-
te van mannen, van in andere vormen 
samenwonenden ten opzichte van ge-
huwden en van homofielen ten opzich-
te van heterofielen, in ernstige tegen-
spraak met diep in onze cultuur gewor-
telde beginselen als vrijheid, gelijk-
waardigheid, verantwoordelijkheid en 
verdraagzaamheid. Het HOM wil daar-
om blijk geven vanzijn waardering en 
steun voor uw streven naar opheffing 
van discriminerende c.q. privilegeren-
de regels en gedragingen en naar aan-
vaarding van mensen zoals zij zijn. 

Het HOM hoopt dat negatieve reacties 
op het Voorontwerp uit fundamenta-
listische stromingen en van enkele 
christelijke organisaties geen aanlei-
ding zijn om een minder principiële 
wet in te dienen. Een overheid die ver-
klaringen en Verdragen inzake de 
Rechten van de Mens heeft aanvaard, 
kan niet volstaan met een wetgeving 
die de discriminatie slechts opheft 
waar deze niet op bezwaar stuit bij 
groeperingen die alleen htín eigen op-
vattingen en levenswijze als juist zien 
en aan anderen willen opleggen. 

■ 

Waar ligt de grens? 
De Nationale Raad voor Maatschappe-
lijk Welzijn belegt op donderdag 3 juni 
1982 in „De Reehorst" te Ede een sym-
posium over veranderingen in de 
strafbaarstelling van sexuele contac-
ten met kinderen: „Waar ligt de 
grens?" 

Het onderwerp is actueel omdat in het 
voorjaar van 1982 de publikatie ver-
wacht wordt van het betreffende wets-
ontwerp tot herziening van de zede-
lijkheidstitel in het Wetboek van Straf-
recht. Het aan dit Wetsontwerp vooraf-
gaande eindrapport van de staats- 
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commissie 	zedelijkheidswetgeving 
(Commissie Melai) heeft geleid tot zeer 
uiteenlopende  reacties pro en contra. 
De NRMW wil bevorderen dat een 
doordachte opinievorming tot stand 
komt onder deskundigen uit de kring 
van hulpverleners, sociale weten-
schappers en wetshandhavers. Het 
streven is daarmee bij te dragen aan 
een zo evenwichtig mogelijke politieke 
discussie. 
De deelname staat in de eerste plaats 
open voor  genoemde deskundigen, 
daarnaast voor bij het onderwerp be-
trokkenen uit diverse geledingen van  

de samenleving. Het maximum aantal 
deelnemers bedraagt 250. 
Bij overtekening zal zonodig enige se-
lectie plaatsvinden met het oog op de 
gewenste schakering. 
De deelnameprijs bedraagt f 100,—, 
inclusief informatiemap, lunch en 
symposiumverslag. 

Geïnteresseerden die t.z.t. het defini-
tieve programma willen ontvangen of 
zich al willen aanmelden, kunnen zich 
wenden tot de NRMW, Mw Van Hul-
sentop, Eisenhowerlaan 146, 2517 KP 
's-Gravenhage (070-512141). 



1981 
Eerst 

„de kanonnen" 
Per jaar geeft de wereld 6 procent van 
de beschikbare middelen aan bewa-
pening uit en zo zal het nog wel even 
blijven. Tot deze conclusie komt een 
internationale groep van deskundi-
gen die - in opdracht van de Verenig-
de Naties - het verband tussen de be-

, wapeningswedloop en de economi-
sche en sociale ontwikkeling heeft 
onderzocht. 

Volgens de deskundigen bestaan er 
weliswaar niet meer dan vijf erkende 
atoommachten in de wereld, maar de 
wedloop in het verkrijgen van zoveel 
mogelijk conventionele („gewone") 
wapens is een zaak geworden waaraan 
praktisch geen enkel land zich meer 
onttrekt. 
Ook de ontwikkelingslanden houden 
zich intensief bezig met de aankoop 
van wapens, wat ten koste gaat van za-
ken als gezondheidszorg, onderwijs of 
de ontwikkeling van de landbouw. De 
internationale groep van deskundigen 
had het niet altijd gemakkelijk, omdat 
veiligheidswetten en -voorschriften de 
toegang tot militaire gegevens in tal 
van landen blokkeren. Toch kan op 
grond van de dus niet volledige gege-
vens geconcludeerd worden dat: 
• ongeveer 50 miljoen ( sommigen 
noemen zelfs 100 miljoen) mensen di-
rect of indirect bij het verschaffen van 
militaire goederen en diensten betrok-
ken zijn, met inbegrip van 20 procent 
van de ingenieurs en de wetenschap-
pers in de wereld; 
• meer dan 500.000 hooggeschoolde 
werknemers zijn betrokken bij het mili-
taire onderzoek en de ontwikkeling van 
de bewapeningsprogramma's die sa-
men zo'n 90 miljard gulden per jaar 
vergen; 
• bijna 6 procent van de jaarlijkse 
aardolie produktie in de wereld voor 
militaire doeleinden wordt verstookt 
en elk jaar meer aluminium, koper, 
nikkel en platina in wapensystemen 
wordt verwerkt dan voor alle mogelijke 
andere doeleinden door de landen in 
Afrika, Azië en Latijns-Amerika wordt 
gebruikt. 
De militaire uitgaven in 1980 kostten 
iedere man of vrouw of elk kind op 
aarde zo'n 275 gulden en als de bewa-
peningswedloop zich in hetzelfde 
tempo blijft voltrekken, zal dat bedrag 
nog voor het eind van de eeuw verdub-
beld zijn. Er wordt meer geld uitgege-
ven aan tanks, vliegtuigen, raketten en 
artillerie dan voor de gezondheidszorg 
of het onderwijs in ontwikkelingslan-
den. Er wordt meer kapitaal gestoken 
in onderzoek en ontwikkeling ten be-
hoeve van militaire doeleinden dan in 
het onderzoek naar nieuwe energie-
bronnen, gezondheidszorg, milieube-
heersing en landbouw samen. 
De onderzoekers vonden ook uit dat de 
Wereldgezondheidsorganisatie in tien 
jaar tijd minder geld besteedde aan het 
uitroeien van de pokken (kosten: 250 
miljoen gulden) dan één enkele wapen-
fabrikant uitgaf aan het moderniseren 

t, 
van een al bestaande kleine luchtdoel-
raket. 

Of . . .0f 
De deskundigengroep neemt niet aan 
dat het geld dat nu nog met de militaire 
produktie is gemoeid van de ene dag 
op de andere aan meer sociale doelein-
den zal worden besteed. Zo liggen de 
papieren in de wereld van vandaag 
niet. Wél heeft de groep een kleine 
hoop dat er iets terechtkomt van een 
gedeeltelijke ontwapening die in de ja-
ren tachtig in de orde van 25 procent 
zou kunnen liggen, met daarna nog 
eens 15 procent in de jaren negentig. 

1 	 

Het verkopen van babies aan buiten-
landers is in een aantal Aziatische lan-
den een lucratieve business geworden. 
Ook Sri Lanka weet daarvan mee te 
praten: babies worden er soms voor 
100.000 roepie (ongeveer 840 gulden) 
verkocht, vooral aan Scandinaviërs. 
De moeder ontvangt er dan maar 1000 
roepie voor. 
De Srilankaanse onderminster van So-
ciale Zaken, J. L. Sirisena,  die dit ver-
haal onlangs in het parlement  vertelde, 
moet tot zijn grote spijt constateren dat 
aan deze praktijken pas wat kan wor-
den gedaan zodra er nieuwe wetten zijn 
uitgevaardigd. Ongehuwde moeders 
staan hun kind vaak direct na de ge-
boorte aan een organisatie af omdat dit 
kind in de maatschappij  geen legale 
status heeft. 

„Ontwapening en Ontwikkeling" 
heet het rapport dat de groep van 
deskundigen aan de Algemene Ver-
gadering van de Verenigde Naties 
heeft uitgebracht. Aan het eind van 
dat rapport wordt nog eens duidelijk 
gesteld dat de wereld voor twee keu-
zen staat: óf zij gaat door zich in het 
huidige tempo te bewapenen, óf er 
gaat van nu af aan met kracht ge-
werkt worden aan een betere interna-
tionale economische en politieke or-
de. Allebei gaat niet. 

UIT: INTERNATIONALE 
SAMENWERKING'  

De wetten op het gebied van kindera-
doptie in Sri Lanka zijn zo soepel dat 
het voor een organisatie kinderspel is 
om tussen de mazen door te glippen. 
Aangezien het soms jaren duurt voor-
dat kinderloze echtparen via de offi-
ciële wegen een kind kunnen adopte-
ren worden de aanbiedingen van niet-
officiële organisaties grif geaccep-
teerd. Officieel moeten de adoptie-ou-
ders zich wenden tot het departement 
voor kinderzorg van Sociale Zaken. De 
Srilankaanse regering wil zo snel mo-
gelijk een eind maken aan het kinder-
verkeer met Europa door de huidige 
wet op de kinderadoptie te wijzigen. 

(IPS-bericht) 
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Kinderadoptie 
loopt uit de hand 



MENS EN 
SAMENLEVING 
In 1962 richtte Prof. mr. B. V. A. Róling, mi oud-hoogleraar 
volkenrecht en polemologie aan de Rijksuniversiteit te Gro-
ningen - het Polemologisch Instituut op, dat toen gehuisvest 
werd in één klein kamertje „ergens in de Groningse universi-
teit". 
Het Instituut waaraan nu een vaste staf van 12 mensen en een 
aantal los-vast medewerkers zijn verbonden, is intussen ver-
huisd naar een groot pand aan de Heresingel. Daar houdt men 
zich dagelijks bezig met de polemologie of vredeswetenschap, 
d.w.z. met het onderzoek naar de oorzaken van de oorlog en de 
voorwaarden van de vrede. Dat inzicht beoogt ertoe bij te dra-
gen die oorzaken terug te dringen en de voorwaarden te ver-
werkelijken. 
,,Polemologie is een typisch produkt van het atoomtijdperk", 
zegt Prof. Róling, met wie wij in het kader van onze serie „Mens 
en Samenleving" een gesprek hadden. Naar aanleiding van de 
speciale conferentie over de Kernbewapeningsproblematiek, 
die op 15 mei a.s. door Humanitas wordt georganiseerd, wilden 
wij zijn mening horen over de vraag , of een welzijnsorganisa-
tie zich nu wel met dit vraagstuk Moet bezig houden." Zijn 
antwoord ligt bijna voor de hand ... 

Polemologen moeten 
optimisten zijn 
in wereld met 

60.000 atoomwapens 
„Ik vind dat ieder mens hiermee heeft 
te maken. En zeker degenen die zoveel 
van het leven houden en zoveel naas-
tenliefde hebben dat ze zich met hun 
medemens willen bemoeien. Want het 
gaat niet alleen om je eigen leven, het 
gaat om het leven van je familieleden, 
van je mede-mens. Pressie vanuit de 
bevolking op de regeringen is juist 
hard nodig omdat die regeringen 
vastzitten aan tradities en onder druk 
staan van leger, wapenindustrie en 
bondgenootschappen. Iedereen mag 
van zijn regering eisen, dat ze zich re-
delijk opstelt. Dat was de eis, die tot 
uitdrukking kwam in de vredesde-
monstraties. Hetzelfde patroon geldt 
niet alleen nationaal, maar ook inter-
nationaal. 
Er is nu een hiërarchie ontstaan met  

niet over nadenken? Ook uit een gevoel 
van machteloosheid, dat je er toch niets 
aan kunt doen? 

Prof. Róling: „Je machteloos voelen 
werkt verlammend. Alleen ben je 
machteloos, maar samen kun je sterk 
zijn. Iets anders is dat een nucleaire 
oorlog inderdaad zéo onvoorstelbaar 
erg is, dat de verbeeldingskracht te 
kort schiet om je de gevolgen voor te 
stellen. Tussen onze opvattingen over 
de atoomoorlog en de werkelijkheid 
ligt een enorm kloof, die ruimte laat 
voor de weg naar Armageddon . .. Als 
de mensen zich het onvoorstelbare 
zouden kunnen voorstellen, zouden ze 
zich anders opstellen." 

— De mensen geloven ook, dat we ons 
veilig kunnen voelen bij het militaire 
evenwicht tussen de nucleaire machten 
maar is dat nu wel zo? 

Prof. Róling: „Diezelfde gedachte is al 
eens tot uiting gekomen in de corres-
pondentie tussen Nobel, een rijke wa-
penfabrikant, (ja, ja de man van de No-
belprijs) en de Oostenrijkse pacifiste 
Barones Bertha von Suttner, die met 
een generaal was getrouwd en erg anti-
militaristisch was geworden. Zij is de 
schrijfster van „Die Waffen nieder." In 
één van zijn brieven aan Bertha von 
Suttner, schreef Nobel: „Ik doe met 
mijn wapens méér tegen de oorlog dan 
jij met je geschrijf. Als ik een wapen 
uitvind, dat in één klap de hele militai-
re macht van de vijand kan uitschake-
len, zal er geen oorlog meer komen." 
Maar in zijn laatste brief aan Bertha 
schreef hij: „Ik heb me vergist; het wa-
pen dat een oorlog kan voorkomen, zal 
in één klap de militaire macht en de 
burgerbevolking moeten kunnen tref-
fen." 
Die toestand hebben we nu! 
Op de wereld zijn nu zo'n 60.000 
atoomwapens. De ene soort zijn stra-
tegisch opgestelde wapens, waarvan 
er 9200 in de VS staan en waarmee de 
hele Sovjet Unie kan worden vernie-
tigd. In de Sovjet Unie staan er 7000 en 
die kunnen de hele VS vernietigen. De 
techniek en de precisie van deze wa-
pens zijn zó enorm, dat er geen verde-
diging tegen mogelijk is. Het beste in-
tellect; óók het best betaalde intellect 
heeft eraan gewerkt. 
Dan heb je de tactische atoomwapens,  
die te gebruiken zijn op de slagvelden 
en op zee en die bijvoorbeeld gericht 
kunnen worden op tankformaties en 
duikboten. Daarvan hebben de Ame-
rikanen er ongeveer 22.000, waarvan 
er 6000 in Europa staan en naar schat-
ting staan daar 5000 Russische tacti-
sche wapens tegenover. 

In een klap: 100 miljoen 
doden 
Nu blijkt uit een Amerikaans rapport 
„The Effect of Nucleair War", dat met 
één flinke aanval van strategische wa-
pens honderdmiljoen mensen kunnen 
worden gedood. Dat kan dus aan twee 

twee supermachten aan de top, maar 
de circa 150 kleinere landen, daaron-
der, willen nu ook invloed uitoefenen 
op de wapenbeperking. 
Nationaal en Internationaal mag je 
een redelijk optreden eisen. Maar wat 
nu gebeurt is volstrekte onredelijk-
heid. Die onredelijkheid zit in de wa-
penwedloop tussen de twee super-
machten, elk met hun bondgenoten 
van NAVO en Warschaupact. 
Ook in andere delen van de wereld 
zijn lokale wapenwedlopen aan de 
gang, meestal verbonden aan de wa-
penwedloop tussen de twee grote mi-
litaire allianties." 

— Je kunt je de verschrikkingen van een 
atoom-oorlog nauwelijks voorstellen. 
Misschien willen de mensen er daarom 
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Prof. mr. B. V. A. Ri5ling. 

kanten. Alleen door op knoppen te 
drukken, kan dit gebeuren. De mensen 
zijn kwetsbaar, maar de strategische 
wapens zijn onkwetsbaar opgesteld. 
Oud-minister Kissinger zei in 1979 tij-
dens een bijeenkomst te Brussel, dat je 
om die reden zulke wapens niet kunt 
inzetten, maar dat de systemen elkaar 
wel neutraliseren. Máár nu het ernaar 
uitziet dat noch Amerika, noch Rus-
land deze wapens durven gebruiken, 
gaat men denken aan een beperkte 
oorlog, die met tactische nucleaire wa-
pens kan worden gevoerd. Dat bete-
kent echter wel, dat Europa eraan gaat 
en daarover zijn de Europese volkeren 
nu heel bezorgd. Dat kwam tot uit-
drukking in de grote vredesdemonsta-
ties, die overal in Europa zijn gehou-
den. Europa voelt zich een toekomstig 
slagveld." 

- Een gruwelijk vooruitzicht . . .maar 
daarnaast kun je je afvragen of een 
atoomoorlog wel beperkt kan blijven. 

Prof. Ruling: „Er zijn veel mensen die 
zeggen dat zo'n oorlog nooit beperkt 
kan blijven. Als er een oorlog uit-
breekt, zullen ook de zwaarste wapens 
worden ingezet. En alles wordt nog 
angstiger, als je leest dat Haig voor de 
Amerikaanse Senaat verklaarde, dat er 
dingen zijn, die het waard zijn om oor-
log voor te voeren. De Amerikaanse 
haviken willen de bewapening nu nog 
eens met 18 procent opvoeren en 
Weinberger wil er 19.000 atoomwapens 
bij maken. Je vraagt je verbijsterd af: 
waarom? 
Met de wapens waarover men nu be-
schikt kan de hele wereld al worden 
opgeblazen. Waarom moeten er dan 

.2,  1 

nog meer komen? Misschien is dat 
streven naar superioriteit nog steeds 
een gevolg van de verloren Vietnam-
oorlog. Amerika moet weer opper-
machtig worden in de wereld. Om die 
reden is de huidige regering een 
angstwekkende regering en het is te-
recht dat andere staten zich daarte-
gen verzetten. En dat niet uit anti-
amerikanisme. 

In Amerika'is er ook veel verzet tegen 
de regering. De ouddiplomaat George 
Kennar, die jarenlang in Moskou ver-
bleef, heeft zich furieus opgesteld te-
gen de regering Reagan en gezegd, dat 
van één tiende van de bestaande wa-
pens ook al een afdoende afschrikken-
de werking kan uitgaan. Ik vind het 
onbegrijpelijk dat politieke partijen uit 
angst om van anti-amerikanisme te 
worden beschuldigd, zich maar liever 
achter de regering Reagan opstellen." 

- Gelooft u dat er nu een-zelfde ge-
vaarlijke situatie bestaat als in de der-
tiger jaren? 

Prof. RiMing: „De situatie van vandaag 
is ongetwijfeld gevaarlijk. Máár we we-
ten dat toen „de bom is gebarsten"; nu 
hopen we dat een oorlog kan worden 
voorkomen. Er is echter wel een over- 
eenkomst aan te wijzen: in de dertiger 
jaren leed Duitsland onder het trauma 
van een verloren oorlog; nu beleven we 
in Amerika zo'n trauma en dat gaat al-
tijd gepaard met herbewapening en 
een gevaarlijk soort heroïek..." 

Militair evenwicht? 
- Nog even terug naar dat militaire 
evenwicht: er wordt nogal gegoocheld 
met cijfers: met cijfers wordt aange-
toond dat de VS een achterstand heeft 
en met cijfers wordt aangetoond dat dit 
een leugen is. Wat is er nou waar van al 
die cijfers? 
Prof. ROling: „Die cijfers worden mis-
bruikt. Reagan is onlangs op de TV 
verschenen met een statistiek, waaruit 
moest blijken dat Amerika heel ver 
achter ligt op Rusland. Dat is een on-
juiste weergave. Amerika ligt zeker 
niet achter waar het om strategische 
kernwapens gaat, noch als het gaat om 
tactische kernwapens die vanuit West 
en Zuid Europa en ook vanuit het Mid-
den-Oosten de Sovjet Unie direct kun-
nen bestoken. Ook de militaire kracht 
van vliegtuigen is aan de kant van het 
westen groter. Ja, de Russen hebben 
driemaal zoveel tanks, máár wat zegt 
dat nou in deze tijd met de huidige anti-
tank wapens? De laatste oorlog in het 
Midden-Oosten heeft getoond hoe 
kwetsbaar tanks zijn geworden. 
Toen Carter nog president was, werd 
hij ervan beschuldigd dat hij niet ge-
noeg voor de defensie deed en dat de 
Russen sterker waren. Carter heeft 
toen aan de chefs van de militaire sta-
ven gevraagd of dat waar was. Néé, was 
het antwoord toen in 1979, daarvan zou 

vervolg op pag. 10 

VAN MENS TOT MENS • APRIL 1982 9 



Wilt u. meer weten over de wetenschap van oorlog en vrede? In VRE-
DESWETENSCHAP geschreven door Prof. mr. Rilling worden wereld-
organisatie, de wapens, het armoede- en ontwikkelingsprobleem, de 
mensenrechten en het leefmilieu op een dusdanige wijze behandeld, 
datditonderwerp toegankelijk is geworden voor een breed publiek. 
Vredeswetenschap, inleiding tot polemologie" is een uitgave van Het 

'S'pectrum, in de serie Het wetenschappelijke boek. Prijs f 15,—. 

vervolg van pag. 9 

pas sprake kunnen zijn in 1985. Waar-
om zou Amerika dan ineens in 1982 
zwakker kunnen zijn? Bovendien 
heeft in Amerika een enorme herbe-
wapening plaats gehad. Nu eisen ze 
ook nog, dat de Navo-landen 3 procent 
méér aan bewapening gaan uitgeven. 
Onbegrijpelijk dat er mensen zijn, die 
menen dat we ons rustig achter deze eis 
kunnen opstellen." 

— Als je oorlog wilt voeren, moet er een 
vijand zijn: ziet u in de Sovjet Unie die 
gevaarlijke vijand? 

Prof. Róling: „Ik ben ervan overtuigd 
dat als één land geen oorlog wil, dat 
Rusland is. Een oorlog kan dit land al-
leen maar verlies opleveren. De War-
schaupactlanden verlangen naar onaf-
hankelijkheid. Ze zullen zich willen 
bevrijden van de Russische invloed als 
de mogelijkheid zich voordoet. Dat 
geldt ook voor de „Aziatische kolo-
niën." De Sovjet Unie is de laatste gro-
te koloniale mogendheid. 
Er wonen 50 miljoen Mohammedanen 
in Aziatisch Rusland; waaraan het reli-
gieuze reveil van de Islam niet onge-
merkt voorbij gaat. Dan staan er een 
miljard Chinezen klaar, die delen van 
Russisch Azië opeisen. Daarbij komt 
dan nog de slechte economische toe-
stand van Rusland. Een oorlog zou al-
leen maar een catastrofale uitwerking 
hebben voor dat land." 

— De kwestie Polen is voor Amerika 
aanleiding om de besprekingen over 
het terugdringen van kernwapens te 
boycotten. Toch geloof ik dat alleen ont-
spanning in Europa tot democrati-
scher regeringen in de Oostbloklanden 
kan leiden.. . 

Prof. Róling: „Dat geloof ik ook. Nu 
wil Rusland een greep op die landen 
houden om ze als een soort bastion te 
gebruiken. Je zou daar heel andere re-
geringen krijgen, als het gevaar van 
een oorlog tussen oost en west zou zijn 
verminderd. En wat dat niet-willen.. 
onderhandelen betreft: het is een vol-
strekt onverdedigbaar standpunt om 
je bereidheid tot onderhandelen te 
verbinden met het goede gedrag van 
de Sovjet Unie. Trouwens de be-
moeienis met El Salvador wijst ook 
niet op zo'n goed gedrag van Ameri-
kaanse kant. 

Wapenbeheersing is een belang van 
beide partijen en door afspraken te 
maken op dit gebied, zouden ze zich 
allebei veiliger kunnen voelen. Het 
gaat niet om vriendelijke gezindheid, 
die uit woorden of gedragswijze moet 
blijken. Het gaat om het vitale belang 
van de staten om het gevaar dat in de 
bewapening schuilt uit te sluiten. Dat 
alles heeft niets te maken met goed ge-
drag: het is je reinste smoes om je te-
genzin tegen onderhandelen over wa-
penbeheersing te motiveren." 

Geen doemdenker?... 
— Maakt al dat angstwekkende feiten-
materiaal, waarover u beschikt, u niet 
tot een doemdenker? 
Prof. Róling: „Beslist niet; een doem-
denker is iemand, die zegt, dat wij de 
vernietiging tegemoet gaan. Een po-
lemoloog is juist een optimist; hij ge-
looft in zijn vak en waarschuwt de 
mensen: als we de weg volgen die we 
nu gaan leidt dat tot oorlog. Daarom 
roept hij de mensen voortdurend op 
om pressie uit te oefenen op de rege-
ringen om de koers te veranderen èn 
dit in de verwachting dat er iets aan het 
oorlogsgevaar is te doen." 

— Wat kunnen de mensen nu doen om 
hun steentje bij te dragen? 

Prof. Róling: „Natuurlijk kun je niet 
iedere dag de straat opgaan om te de-
monstreren, al zijn demonstraties wèl 
een signaal dat een massa mensen ei-
sen dat er verandering komt! 
Een ander ding is, dat je actief kunt zijn 
in je politieke partij en eisen dat je par-
tij zich uitspreekt tegen verdere bewa-
pening. Lonen en uitkeringen veilig 
stellen is niet het enige waarom het 
gaat— wat heb je daar trouwens aan, als 
het tot een oorlog komt? De mensen 
moeten goed begrijpen dat ze indivi-
dueel machteloos zijn, maar dat je sa-
men sterk bent: daarom is het goed dat 
mensen gezamenlijk standpunten over 
kernbewapening vaststellen en die 
standpunten uitdragen, óók naar de 
regering. 

Er zit echter nog een kant aan het vech-
ten voor vrede: als je een goede vre-
despolitiek wilt voeren moet je daar 
ook die 800 miljoen mensen die in arme 
landen wonen, bij betrekken. Die ar-
moe zal voor een groot deel blijven 
voortduren, als wij er niets aan doen. 

De wereld geeft jaarlijks ongeveer 
1500 miljard gulden aan bewapening 
uit. Ongeveer 70% daarvan wordt uit-
gegeven door NAVO en Warschau-
pact. Dat is een hele som hè? Een frac-
tie hiervan is nodig om het honger-
probleem in de wereld op te lossen. 

Nu is het zo, dat 30% van de wereldbe-
volking 80% van alle grondstoffen con-
sumeert. Dat kan zo niet blijven. De 
mensen in de arme landen zullen zich 
meer en meer tegen deze situatie gaan 
verzetten. Er dreigt geen oorlog hoor 
tussen „zuid en noord"; daarvoor zijn 
de mensen dáár te zwak en te arm. Het 
gaat echter ook om verzet tegen de ei-
gen regering, wat heel vaak een elite-
regering is. De onvrede met de armoe, 
die ook voortkomt uit de teleurstelling 
dat de onafhankelijkheid 'niet de ver-
wachte welvaart heeft gebracht, sti-
muleert de neiging naar extreme op-
lossingen: revoluties van links of van 
rechts. Máár. . . de keuze links of rechts 
gaat de supermachten aan. Afghanis-
tan en El Salvador zijn daar voorbeel-
den van. 

Als de ontwikkeling in de arme lan- 
den op gang komt; als die landen ook 
hun deel opeisen van de bestaande 
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Demonstraties: signaal dat mensen verandering eisen. 

grondstoffen, betekent dat echter 
voor ons, dat er bij ons minder groei 
mogelijk zal zijn en dat ons inkomen 
wellicht achteruit zal gaan. Aan-
vaarding daarvan is de prijs die voor 
vrede moet worden betaald. Maar 
willen we dat zo maar aanvaarden? In 
Amerika is al gedreigd dat bij schaar-
ste van grondstoffen, deze desnoods 
door militair geweld veilig zullen 
worden gesteld..." 

— Het is wel noodzakelijk dat de stem 
van' de polemologen overal in de wereld 
wordt gehoord. Gebeurt dat ook? 

Prof. Róling: „Oh ja: dagelijks wordt er 
ergens in de wereld wel over polemo-
logie gesproken. Overal in de wereld 
worden regelmatig congressen gehou-
den; er zijn polemologische instituten 
in Scandinavië, Engeland, Duitsland, 
Amerika, maar vrijwel niet in de  

oostbloklanden. En om in Nederland 
te blijven: wij hebben erg goeie kon-
takten met de media: met radio, t.v. 
met kranten en tijdschriften. Verder is 
er kontakt met de regering via instel-
lingen als de Commissie voor ontwa-
pening vrede en veiligheid, waarin on-
dermeer polemologen, generaals en 
kernfysici zitting hebben. 
De polemologische standpunten wor-
den gehoord. De vraag is of er naar 
wordt geluisterd en of de regering be-
reid is polemologische adviezen te vol-
gen. Ze moet daarbij rekening houden 
met de politieke partijen en de in het 
land bestaande overtuigingen. In de 
politiek gaat het om het haalbare. 
Niettemin blijft het feit bestaan dat er 
in de wereld zoveel meer aan onder-
zoek naar wapenverbetering wordt 
uitgegeven dan aan vredesonderzoek. 
In Amerika is het nu een ongunstige 
tijd voor vredesonderzoek, maar er 
groeit al verzet Grote protesten moe-
ten ten slotte tot andere standpunten 
van de regering Reagan leiden. 
Polemologen willen bijdragen aan 
betere inzichten en de daarop ge-
gronde redelijke politiek. Actiegroe-
pen kunnen gebruik maken van hun 
inzichten. Polemologen werken niet 
in een ivoren toren: zij geloven in het 
feit dat ze invloed kunnen uitoefenen. 
Polemologen zijn optimisten." 

ANK VAN ZACHTEN 

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

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

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

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

NOTA JEUGDWELZIJN 
Nota waarin de positie van het jeugd-
beschermingswerk van Humanitas be-
schreven wordt prijs f 4,50  

HANDVEST OUDEREN 
Vouwfolder waarin in woord en beeld, 
die verschuivingen gedurende de laat-
ste honderd jaar geschilderd worden, 
die het oud worden ingrijpend veran-
derd hebben. prijs f 2,50 

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

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

EENSLEUTELVOORZIENING 
VOOR SLACHTOFFERS VAN DE-
LICTEN 
Rapport over de noodzaak om een 
coordinerende hulpverlener aan te 
stellen ter behartiging van de belangen 
van slachtoffers van delicten prijs 

3,50 

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

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

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

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

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

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

Subsiclis- 
verordening 

Over het plaatsen van dubbelglas zijn 
in het begin van dit jaar nogal wat ne-
gatieve publikaties verschenen. De 
aanleiding tot deze publikaties was een 
onderzoek uitgevoerd door de Natio-
nale Woningraad in opdracht van de 
Stuurgroep NIP (Nationaal Isolatie 
Programma). De uitkomsten van dat 
onderzoek waren niet erg 'positief. 
Het niet correct plaatsen van isolerend 
glas beïnvloedt de thermische isola-
tiewaarde ervan niet ongunstig, maar 
kan wel de levensduur van het glas be-
korten. En bij vervanging van het on-
deugdelijk geplaatste glas komt men 
niet voor de tweede maal voor subsidie 
in aanmerking. 

De Stuurgroep NIP heeft de staatsse-
cretaris van het ministerie van Volks- 
huisvesting en Ruimtelijke Ordening 
voorgesteld om het kort geleden ver- 
schenen „Beglazingsvoorschrift Isole-
rend Dubbelglas in bestaande Wonin- 
gen" op te nemen in de voorwaarden 
voor het verkrijgen van subsidie. 
Maar ook nu al kan een opdrachtgever 
bij het laten plaatsen van dubbelglas in 
een woning met de uitvoerder over- 
eenkomen dat volgens het bovenge-
noemde „Beglazingsvoorschrift" ge-
werkt moet worden. 
Bij een eventuele onjuiste plaatsing 
van het glas kan de opdrachtgever dan 
een beroep doen op het niet nakomen 
van de overeenkomst. 

Bij het ministerie van Volkshuisves-
ting en Ruimtelijke Ordening is zojuist 
verschenen een folder voor huiseige- 
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naren „20 tips isoleren met dubbelglas 
hoe en wat". Aan de hand van deze fol-
der kan de huiseigenaar er nauwlet-
tend op toe zien of het dubbelglas wel 
goed in het kozijn of de deur is ge-
plaatst. 

Inlichtingen over de subsidie die voor 
het aanbrengen van dubbelglas (en an-
dere isolatievoorzieningen) in be-
staande woningen wordt gegeven, 
kunt u bij Sven aanvragen. Postbus 
503, 7300 AM Apeldoorn. 

Zo'n 40.000 ongehuwde ouderen wor-
den momenteel financieel hard getrof-
fen door een recente maatregel van de 
minister van Volksgezondheid en Mi-
lieuhygiëne. 
Zij betalen namelijk vanaf 1 januari 
van dit jaar tussen de f 390,— en 
f 780,— extra aan ziekenfondspremie 
per jaar. liet betreft hier ongehuwde 
ouderen die in de bejaardenzieken-
fondsverzekering zijn opgenomen en 
die een inkomen hebbe per n tussen de 
J* 18.000,— en f 20.000,— 	jaar. 
Uiteindelijk zal deze maatregel tot ge-
volg hebben dat ongehuwde ouderen 
die naast hun AOW-uitkering (= 70% 
van de AOW-uitkering voor gehuw-
den) een bescheiden neven-inkomen 

b.v. f 475,89 per jaar , zo'n fhe7b9b0,e2nvan 
790,20 extra aan ziekenfondspremie 

gaan betalen! zullen moeten  

Half maart verscheen een brochure 
waarin commentaar wordt gegeven op 
de medio 1981 door de Vereniging van 
Nederlandse Gemeenten (VNG) aan de 
gemeenten gepresenteerde „Model-al-
gemene subsidieverordening Speci-
fiek Welzijn". 
De model-verordening van de VNG is 
bedoeld voor de periode tot de invoe-
ring van de Kaderwet in 1985 en beslaat 
een breed welzijnsterrrein. Veronder-
steld wordt dat veel gemeenten het 
model thans hanteren bij hekopstellen 
van de gemeentelijke verordeningen. 
In beginsel krijgen alle groepen en in-
stellingen voor uitvoerend welzijns-
werk met het model of met elementen 
daaruit te maken. Ook die instellingen 
die nog niet zijn 'gedecentraliseerd', 
maar er nu al attent op moeten zijn of 
de verordeningen in de toekomst voor 
hen uitvoerbaar zijn. 
De inhoud van de brochure is tot stand 
gekomen in gezamenlijk overleg tus-
sen de CRG (Centrale raad voor ge-
zinsverzorging), vereniging GAMMA 
(landelijke organisatie voor sociaal-
cultureel werk), de JOINT (landelijke 
organisatie voor maatschappelijke 
dienstverlening) en de NRMW (Natio-
nale raad voor maatschappelijk wel-
zijn). 
In een algemene inleiding wordt een 
stukje geschiedenis geschetst en wor-
den enkele kanttekeningen geplaatst 
bij de uitgangspunten van de verorde-
ning. De tekst van de model-verorde-
ning is opgenomen, voorzien van een 
artikelgewijs commentaar. Daarnaast 
bevat de brochure een aantal aanbeve-
lingen voor regionale instellingen en 
een bijlage over beheers- en steun-
stichtingen in de welzijnssector. 

De brochure kost f 6,— (incl. Btw, excl. 
verzendkosten) en kan worden besteld 
bij de NRMW, Eisenhowerlaan 146, 
2517 KP 	's-Gravenhage, 	tel. 
070-51 21 41. 

De in COSBO Nederland samenwer-
kende bonden van ouderen, de ANBO, 
de Unie KBO en de PCOB, hebben fel 
tegen deze maatregel geprotesteerd, 
een maatregel waarmee de inkomens-
grenzen in de bejaardenziekenfonds-
verzekering voor ongehuwde ouderen 
worden bevroren. 

Zonder overleg met de ouderenbon-
den wordt een maatregel getroffen die 
voor ouderen direkt gevolg heeft. De 
koopkracht van velen wordt hierdoor 
op een onaanvaardbare wijze aange-
tast. 
De ouderenbonden hebben een drin-
gend beroep op de minister gedaan om 
bevriezing van de inkomensgrenzen 
voor ongehuwden bij deze verzekering 
zo spoedig mogelijk ongedaan te ma-
ken. 

aard getroffen 
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Zorgen om morgen 
Hoewel het genoegzaam bekend is, 
dat het aantal oudere Nederlanders 
jaarlijks groeit, krijgt men niet de in-
druk dat hier veel mensen wakker 
van liggen. Toch zal de toekomst van 
het ouder worden zeker een aantal 
problemen meebrengen waarvan de 
voortekenen zich nu al aandienen. 
Wie er iets aan wil doen zal het mi 
moeten doen. 
Een aantal feiten die in de toekomst 
aan de orde zullen komen, zijn in 1981 
door het Sociaal Cultureel Planbu-
reau (CPS) op een rij gezet in Cahier 
nummer 26 onder de titel „Zorgen 
voor later; wensen voor een toekom-
stig ouderenbeleid:" 
Men schrijft: „Nederland vergrijst; 
het aantal personen van 65 jaar en ou-
der zal in 1990 opgelopen zijn tot 1,87 
miljoen (in 1979 nog 1,56 miljoen). 
Welke plaats kunnen deze oudere 
mensen in de toekomstige maat-
schappij innemen, in welke mate be-
hoeven zij bepaalde zorg en hoe kan 
deze zorg geboden worden?" 
Het is vooral het laatste waarop men 
in het cahier een antwoord tracht te 
vinden. 
Men schetst een aantal detailontwik-
kelingen die binnen de totale groei 
van de oudere bevolking besloten 
liggen! Recente gegevens maken 
duidelijk dat de toename van de ou-
dere bevolking sneller verloopt en 
groter is dan tot voor kort nog werd 
voorzien; vooral het aantal alleroud-
sten absoluut en relatief het meest zal 
toenemen; de meest kwetsbare oude-
ren, namelijk de alleenstaanden aan-
zienlijk meer in aantal groeien dan tot 
nu toe werd voorspeld. 
Wie dit leest en daarbij in aanmerking 
neemt, dat het gebruik van zorgvoor-
zieningen door ouderen sterk sa-
menhangt met de leeftijd, voelt al 
welke kant het uitgaat. In het SCP-
cahier schrijft men dan ook; „Ver-
wacht mag worden dat de vergrijzing 
van de Nederlande bevolking in het 
algemeen en van de bejaardenbevol-
king in het bijzonder (steeds meer 
hoog-bejaarden) van invloed zal zijn 
op het voorzieningengebruik in de 
toekomst. Dit geldt des te sterker  

waar bleek dat de snelst groeiende 
groepen ouderen tevens beschouwd 
kunnen worden als de risicogroe-
pen." 
Met dit in het achterhoofd waagt men 
zich vervolgens aan schattingen ten 
aanzien van het voorzieningenge-
bruik in de toekomst. Men taxeert het 
effekt van de ,,vergrijzing" op het 
toekomstig gebruik van bejaar-
denoorden, verpleeghuizen, gezins-
verzorging (bejaardenhulp) en wijk-
verpleging. 
De twee ramingsmethoden die men 
hanteert leiden tot verschillende uit-
komsten, maar leiden desondanks tot 
de gelijke algemene konklusie: er zal 
een forse groei in het voorzieningen-
gebruik in het verschiet liggen. 
Dan is er natuurlijk ook sprake van de 
financiële konsekwenties. In het 
SCP-cahier: „Indien de financiële 
konsekwenties van de vergrijzing en 
de daarmee samenhangende groei 
van de vraag naar voorzieningen 

moeten lei-
den tot bezuinigingen in andere 
worden aanvaard, zal dit 

overheidssektoren." En: „Worden de 
financiële gevolgen niet aanvaard, 
dan staat de overheid slechts een zeer 
grof instrumentarium ter beschik-
king om matiging te bereiken. Als ge-
volg daarvan zullen wachtlijsten ont-

staan van formele hulp 
hulpbehoe-

venden 
 en zal er een aantal 

blijven." 	
verstoken 

Let wel! Er is sprake van het versto-
ken blijven van „formele" hulp. 
Waarmee het nog maar helemaal de 
vraag is of dit tevens betekent dat alle 
hulp dan uitblijft. Want in de praktijk 
blijkt een deel van de „formele" hulp 
in de plaats te treden voor hulp aan 

omgeving, 
de hulp die familieleden, buren of 
ouderen vanuit de direkte 

kennissen geven. Het is niet onwaar-
schijnlijk dat men hier weer op terug 
zal vallen, mocht het „formele" 
hulpaanbod tekort schieten. Maar 
hoevèr strekt dit terugvallen? 
Als het om hulp binnen de sfeer van 
de gezinsverzorging gaat,  zal er van-
uit de direkte omgeving wel iets ver-
wacht mogen worden. Maar ook dit 
kent natuurlijk zijn grenzen. 

Hierover in het SCP-cahier: ,Infor- 
mele hulp (van buren, vrienden,' 	fa- 
milieleden, kennissen) wordt vooral 
geboden wanneer de aard van de 
hulpbehoefte minder ernstig en 
vooral van betrekkelijk korte duur 
lijkt te zijn. Maar door de toenemende 
vergrijzing zal vooral die hulpbehoef-
te stijgen, waaraan beduidend min-
der door informele hulp tegemoet 
wordt (en kan worden) gekomen, 
namelijk de soms relatief langdurige 
behoefte aan hulp ten gevolge van 
ouderdom en gebreken." 
De konklusie van het SCP is dan ook 
min of meer, dat indien de „formele" 
hulp aan ouderen niet meegroeit 
met de vraag — omdat er bijvoor-
beeld geen middelen voor worden 
uitgetrokken— deze zeker niet volle-
dig door de „informele" hulp kan 
worden opgevangen. Er zullen dan 
tevens andere oplossingen moeten 
worden gezocht, waarbij te denken 
valt aan oplossingen in de commer-
ciële sfeer zoals men dat noemt. 
Bovendien zal het dán des te gewen-
ster zijn om na te gaan of de vraag 
naar „formele" hulp kan worden te-
ruggebogen. Want „de hulpbehoefte 
van ouderen wordt niet alleen be-
paald door lichamelijke of huishou-
delijke problemen, maar ook door 
hun vermogen om zelf problemen te 
kunnen oplossen, de aanwezigheid 
van hulpvaardige personen in hun 
omgeving, de aard van hun huisves-
ting of hun financiële positie." Wel-
licht dat daar iets aan te doen valt. In 
de aanbevelingen pleit men dan ook 
voor méér wijkvoorzieningen voor 
zelfstandig wonende ouderen en de 
ontwikkeling van een vrijwilligers-
beleid. 
Binnen de beperking van deze JOT-
pagina voert het te ver om al te diep 
op de vele overwegingen in te gaan. 
Maar duidelijk is dat een intensieve 
aandacht voor de toekomst van een 
steeds oudere bevolking noodzake-
lijker is dan ooit. 
Terecht dus, deze zorgen om morgen! 
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HOM 
Het Humanistisch Overleg Mensen-
rechten (HOM) komt actief op voor de 
mensenrechten. Het aantal landen 
waar die mensenrechten worden ge-
schonden is zó groot, dat het HOM met 
twee part-time medewerkers werd uit: 
gebreid, die de plaatselijke groepen 
gaan ondersteunen. Het HOM geeft re-
gelmatig nieuwsbrieven uit, waarin 
een overzicht van de activiteiten, 
standpunten e.d. en in het februari-
nummer zijn de criteria opgenomen, 
die voor het gerichte landenbeleid 
worden gehanteerd. Bestellen door 
overmaking van f 2,60 (incl. porto) op 
gironummer 14 60 115, HOM, Oud-
kerkhof 11, postbus 114, 3500 AC 
Utrecht. Méér informatie over het 
HOM kunt u ook telefonisch verkrij-
gen: 030 - 318 145. 

Rolstoeldansen 
Op 8 jan. van het vorig jaar werd in 
Amstelveen de eerste rolstoeldans-
groep opgericht. Een idee dat in Enge-
land is ontstaan in 1968. Corrie van 
Hugten, die 15 jaar lang assistente van 
dansmeester Sandman is geweest, 
maar daarna zelf zo zwaar gehandicapt 
raakte dat ze haar leven verder in een 
rolstoel moet slijten, behaalde in okto-
ber 1980 als eerste in Nederland het 
certificaat rolstoeldanslerares. 
Dit dansen geeft zoveel plezier dat de 
belangstelling ervoor steeds groeiende 
is. Twee invaliden kunnen met elkaar 
dansen, maar ook kunnen validen met 
„rolstoelers" dansen. Dit idee is weer 
afkomstig uit Zweden. Meer inlichtin-
gen bij Stichting Rolstoeldansen Am-
stelveen, Mej. C. F. M. van Hugten, 
Praam 63, 1186 TB Amstelveen, tel. 020 
- 43 64 10. 

Andere cultuur 
Er zijn brochures verschenen waarin 
de leefwijze van Turken en Marokka-
nen in eigen land is beschreven. Be-
stemd voor mensen die werkzaam zijn 
in gezondheidszorg, het maatschappe-
lijk werk e.d. Hierin b.v. ook aandacht 
voor de wijze waarop Islamitische bui-
tenlanders hun lichaam en lichamelij-
ke ingrepen ervaren. ,Hulpverlening 
aan Marokkaanse en Turkse jongeren" 
kan besteld worden door overmaking 
van f 7,10 (inclusief porto) op rekening 
nr. 36.42.22.700 RABO-bank Utrecht, 
gironr. 25 41 34. 
„Basisinformatie over Turken en Ma-
rokkanen" is te verkrijgen bij de stich- 

ting Amsterdam Centrum Buitenlan- 
ders, Prinsengracht 735, 1017 JX Am- 
sterdam, tel. 020- 23 18 22. Prijs f 3,50. 

Zon en vrijheid 
De Stichting Zon en Vrijheid organi-
seert ieder jaar kinderkampen in Vier-
houten en Schayk voor kinderen van 9 
t/m 12 jaar tussen 10 juli en 4 augustus 
en vijf kampen voor de leeftijdsgroep 
13 t/m 16 jaar. Kosten f 295,—. Veel 
geld? Voor sommige gezinnen wel; 
daarom schrijft Ad van Moock: „Voor 
sommige gezinnen is dit bedrag te 
hoog, maar de Stichting heeft een 
fonds, waaruit subsidies kunnen wor-
den verstrekt aan gezinnen die het hele 
bedrag niet kunnen betalen. Kent u 
zulke kinderen tussen 9-12 jaar? Bel 
Ad van Moock dan eens op: tel. 023 -
255 977, adres Haspelstraat 19, 2024 HR 
Haarlem. 

Telefoonnummer 
De International Humanist and Ethical 
Union is verhuisd van Oudegracht 152 
in Utrecht naar Oudkerkhof 11, 3512 
GH Utrecht, telefoonnummer blèèf: 
030 - 31 21 55. 

Spelen 
Je kunt  heel gezellig in je uppie spelen 
met Solitaire, dat uit 32 stukken en een 
speelbord bestaat. Het lijkt een klein 
beetje op dammen. Misschien een leuk 
cadeautje voor een zieke of alleen-
staande? Weer eens iets anders dan 
bloemen of fruit. 

teO1 n  laten.   
dek osten (f 12.90) hoeft u het niet 

Vrouwen 

De film „Als :Je wilt, kun je meedoen", 
die werd gemaakt in opdracht van de 
ministeries van onderwijs en crm, laat 
zien dat wéér naar school gaan of een 
cursus volgen voor vrouwen met een 
gezin een extra belasting kan zijn. 
Vooral als ,,Moeder altijd alleen haar 
zaakjes heeft geregeld". Eén keertje 
helpen wil iedereen, maar het wordt 
moeilijker als er vaker een beroep moet 
worden gedaan door de vrouw. De film 
windt daar geen doekjes om, móár wil 
de vrouwen toch stimuleren om „door 
te gaan." De film die 22 minuten duurt 

worden geleend voor 
verenigingsruimten bijeenkomsten

k a n      kosteloos   

of de huiskamer. Schriftelijk aanvra-
gen bij het Ministerie van Onderwijs en 
Wetenschappen, Centrale directie 
Voorlichting, Postbus 20 551, 2500 EN 
Den Haag. 

Akropolis 
Half april wordt in Veenendaal een 
jongerencentrum (met InfoWinkel) ge-
opend onder de naam Akropolis. Adres 
B. J. C. Akropolis, Verlaat 18, 3901 RG 
Veenendaal. 

Wat kan ik doen? 
Wat kun je als groep of individueel 
doen tegen kernbewapening en kern-
energie? Dat is het onderwerp van een 
jong-oud week, die van zaterdag 24 juli 
tot vrijdag 30 juli wordt gehouden in 
Vormingscentrum Den Alerdinck, 
8055 PE Laag-Zuthem (Zwolle) tel. 
05290-541 Een zomerse week met spel, 
discussie, actie en informatie. Kosten 
f 266,— p.p.; kinderen t/m 15 jaar 
f 133,— p.p. Inlichtingen bij boven-
staand adres. 

Socrates symposium 
Op 2 febr. j.l. vond het eerste Socrates 
Symposium plaats voor een volle zaal 
in het landelijk Humanistisch Cen-
trum te Utrecht. Tegenover elkaar 
stonden de filosoof Wim van Doorer, 
verdediger van het nihilisme en Rob 
Tielman, voorzitter van het H.V. èn 
verdediger van de humanistische le-
vensovertuiging. Van deze bijeen-
komst is een verslag gemaakt dat ver-
krijgbaar is door f 3,50 te storten op 
gironummer 58.22.93 t.n.v. Stichting 
Socrates, Utrecht, met vermelding: 
Symposiumverslag febr, '82" 

El Salvador 
De Commissie voor de Mensenrechten 
van El Salvador (CDHES), heeft op 5 
maart j.l. in Genève de Jaap van Praag-
prijs van het Humanistisch Instituut 
voor 	Ontwikkelingssamenwerking 
(HIVOS) ontvangen. De prijs van 
10.000 gulden is aan de commissie toe-
gekend ten behoeve van de vervolgde 
bevolking van El Salvador. De presi-
dente van CDHES, mw. Marianella 
Garcia Villas, ontving de prijs uit han-
den van Prof. dr. P. H. Kooijmans, lei-
der van de Nederlandse delegatie bij de 
VN mensenrechtenconferentie. 

Groei 
Het Sociaal Cultureel Planbureau 
schat dat het aantal Surinamers en An-
tillianen in Nederland (begin 1981 
218.000) in 1991 kan zijn opgelopen tot 
ongeveer 300.000. Het SCP maakte vo-
rig jaar een prognose van het aantal 
Turken en Marokkanen, waaruit bleek 
dat deze groep sneller zal groeien. De 
wens om kinderen te krijgen is bij deze 
groep groter dan bij Surinamers en An-
tillianen. De SCP-cahiers: „Turken en 
Marokkanen" en „Surinamers en An-
tillianen" zijn aan te vragen: SCP, J. C. 
van Markenlaan 3 Rijswijk, tel 070 -
949330. 
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IEUWS 

t afdelingen 
en gewesten 

ALKMAAR. Een treurig en een goed 
bericht uit de Kaasstad: Tijdens de be-
stuursvergadering — lezen we in het 
verslag — verwondert men zich over de 
afwezigheid van Mw. Smilda: ze komt 
zo trouw. Kan echter niet worden ge-
beld, omdat haar telefoonnummer niet 
in het boek staat. Bij het typen van het 
verslag bleek dat zij diezelfde avond, 
op weg naar de Humanitasvergadering 
door twee mannen werd beroofd. Ge-
lukkig maar dat inmiddels het projekt 
Hulp aan slachtoffers van misdrijven 
op gang is gekomen in deze contreien. 
Het goede bericht: er zijn 1000 loten 
besteld, die de heer Cochius al kwijt is 
aan wederverkopers. Hij zal er 500 bij 
bestellen! 

ASSEN. Het bestuur bestaat uit te 
weinig mensen; nu heeft men in de 
nieuwsbrief per limerick een oproep 
gedaan: „Met weinig mensen moeten 
we besturen. Dat kan niet zo erg lang 
meer duren. Dus geef je eens op, voor 
'n bestuurlijke job. Dan kost het ons 
ook minder uren." 

HEERLEN. Op 4 februari j.l. werd in de 
kantine van de belastingdienst te 
Hoensbroek het door Humanitas ge-
starte drukkerijprojekt (E.W.O.N.) 
voor langdurig werkloze jongeren offi-
cieel geopend (in het vorige nummer 
van Van Mens tot Mens trof u een re-
portage van dit projekt aan). De offi-
ciële opening (het op gang brengen van 
de pers) werd verricht door de voorzit- 

Het afdelingsbestuur van Amstelveen 
heeft op 4 februari een geslaagde bij-
eenkomst georganiseerd, waarop ca. 50 
belangstellenden aanwezig waren. Het 
doel van deze avond was, geld bijeen te 
brengen voor twee ontwikkelings-
hulpprojekten van het HIVOS in Peru. 
En dat is gelukt: op de avond zelf en via 
de giro is ruim 2000 gulden binnenge-
komen! 

Sprekers van het HIVOS en het Peru-
komitee gaven op boeiende wijze in-
formatie; een film over een indianen-
stam in Peru, de Chileense zanger 
Louis Aravene en de tentoonstelling 
van tekeningen over Peru verleven-
digden het geheel zodat het niet alleen 
een nuttige, maar óók een leuke avond 
werd. 
Via de verkoop van ABAL-produkten 

In Heerlen werd het door Humanitas 
gestarte drukkerijprojekt voor langdurig 

werkloze jongeren feestelijk geopend. 

ter van het Stadsgewest Oostelijke 
Mijnstreek, de heer J. A. M. Reynen. 
Theo Offermans, directeur van Ge-
zinsverzorging Humanitas Heerlen is 
graag bereid de afdelingen te informe-
ren, hèe zo'n initiatief kan worden ge-
start. 

UTRECHT. In dit gewest verscheen 
het eerste nummer van IIUMANIKA-
TIE, een gezamenlijke uitgave van 't 
Humanistisch Verbond Gemeenschap 
Utrecht en de Utrechtse Humanitas 

uit de derde wereld kwam  een extra 
duit in het zakje. 
Soortgelijke avonden zijn ook gehou-
den in Bergen en Schoor', terwijl zo'n 
bijeenkomst (waarschijnlijk) gehou-
den zal worden in Alkmaar op 19 juni 
en tijdens de jaarvergadering van de 
afd. Zuid-Kennemerland èn (in het 
najaar) in Hoorn. 
Het Humanistisch Verbond deed (en 
doet) mee aan de voorbereidingen, zo-
dat niet alleen Humanitas-schouders 
worden belast en het succes van deze 
activiteiten bovendien groter kan zijn. 
Bent u niet in de gelegenheid geweest 
een van de bijeenkomsten te bezoeken, 
maar wilt u de projekten tóeh  steunen, 
dan kunt u dit doen via gironr

s 	, 
gironr. 716000 

t.n.v. de Stichting r a HIVOS te 's 
venhage, onder vermelding van: „Pe-
ru-projekten Humanitas".  

afdeling. In het voorwoord: „De sa-
menwerking tussen het H.V. en Hu-
manitas krijgt ook in de provincie 
Utrecht steeds meer gestalte. Dat 
wordt met dit gezamenlijke nummer 
van Humanikatie ook voor alle leden 
zichtbaar. We zijn benieuwd hoe u het 
vindt". Wij denken dat de leden het 
best zullen waarderen. Veel nieuws uit 
de afdeling over allerlei activiteiten en 
wat vooral belangrijk is: het ziet er zo 
gezellig en 	leesbaar uit! 

Welkom 
WIL VAN WIJNGAARDEN-HOEK is 
sinds 15 maart werkzaam bij Humani-
tas. Als gewestelijk functionaris Gro-
ningen volgde ze Kees van Vliet op. Wil 
van Wijngaarden — moeder van twee 
kinderen — was een aantal jaren als 
kleuterleidster werkzaam in Papen-
drecht, studeerde daarna pedagogiek 
Mo-a en Mo-b en verhuisde naar Hoo-
gezand, waar ze veel vrijwilligerswerk 
heeft verricht: in kinder-, en clubhui-
zen en binnen Humanitas. 

G.H. VAN KOOT is per 15 maart j.1 
aangesteld als functionaris maat-
schappelijk activeringswerk in Den 
Haag. 

STEVEN SPAARGAREN die ge-
westelijk functionaris in Utrecht was, 
is met ingang van 1 maart j.l. landelijk 
staffunctionaris maatschappelijk acti-
veringswerk geworden. 

Luisterende oren... 
helpende handen... 

In Noord-Holland zijn op 1 april twee 
projekten van start gegaan, waarbij in 
totaal 35 vrijwilligers betrokken zijn. 
Humanitas heeft een belangrijk aan-
deel geleverd aan de totstandkoming 
van deze projekten. De vrijwilligers 
gaan op bezoek bij mensen, die slacht-
offer zijn geworden van bijvoorbeeld 
een geweldmisdrijf of een inbraak en 
bieden dan hun hulp aan. Deze hulp zal 
vaak bestaan uit het luisteren naar wat 
het slachtoffer overkomen is, het hel-
pen schrijven van brieven i.v.m. verze-
keringskwesties, het meegaan naar de 
rechtszaak of naar instellingen, etc. 
Deze vorm van vrijwillige hulpverle-
ning heeft in andere steden al bewezen 
in een grote behoefte te voorzien. Nu 
zal dan ook in het noorden van Noord-
Holland (op het platteland, niet in de 
grote steden) en in Hoorn de bevolking 
gebruik kunnen maken van deze luis-
terende oren en helpende handen. 
Bent u slachtoffer (of „gedupeerde") 
van een misdrijf, dan kunt u bellen 
naar een van de volgende nummers: 
072-118600 (de kodrdinator van het 
hele noordelijke deel van Noord-Hol-
land boven Alkmaar zetelt op het bu-
reau van de Rijkspolitie) of 02290-14505 
(de kodrclinator van het projekt in 
Hoorn). 

Geslaagde Peru-avond in Amstelveen 
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Waar is Humanitas bereikbaar 
Centraal Bureau, J. W. Brouwersstraat 16, Amsterdam. Telefoon 
020-739444 (9-12.30 — 13.30-17.00 uur.) 
Gewestelijke bureaus: 

Olde Galileën 161, 
8922 AD Leeuwarden. 
functionaris E. A. Vrind 
Hoendiepskade lb, 9718 BD Groningen. 
functionaris mw. W. van Wijngaarden 
Speenkruidstraat 279, 9404 HL Assen. 
functionaris B.J. Bhre 
van Nahuijsplein 1, 8011 NB Zwolle. 
functionaris H. Hiddinga 
Scheidenmakershof 18, 6511 
KH Nijmegen. 
functionaris Huub Mares 
p/a J. W. Brouwersstraat 16, 1071 LJ 
Amsterdam. 

Noord-Holland p/a J. W. Brouwersstraat 16, 1071 LJ 
Amsterdam. functionaris A. Laarhoven 

Zuid-Holland Finnenburg 102, 2591 XT Den Haag 
functionaris E. Sevink 

Noord-Brabant voorlopig: p/a J. W. Brouwerstraat  16, 
1071 TL Amsterdam 
Koning Willem III weg 4, 
4543 RD Zaamslag. 

Quaak functionaris J. L. A. Boogerd- 

Afdelingen met eigen vestiging (bereikbaar van 9-12.30, 

Friesland 

Groningen 

Drenthe 

Overijssel 

Gelderland 

Utrecht 

Zeeland 

13.30-17.00 uur) 

Amsterdam 
's-Gravenhage 
Rotterdam 
Z.-Limburg 
Utrecht 

Vossiusstraat 6, Amsterdam 
Surinamestraat 19, 's-Gravenhage 
Heemraadssingel 184, Rotterdam 
Oliemolenstraat 5, Heerlen 
Neude 29 bis, 3512 AE Utrecht 

Tel. 020-768181 
Tel. 070-469608 
Tel. 010-764811 
Tel. 045-719090 
Tel. 030-312518 

Tel. 058-138617 

Tel. 050-120633 
-Hoek 
Tel. 05920-11121 
(9-12.00 uur) 
Tel. 05200-18537 

Tel. 080-233117 

Tel. 020-739444 

Tel. 020-739444 

Tel. 070-838397 

Tel. 01612-2166 

Tel. 01153-1618 

NATIONALE 
HUMANITAS 

LOTERIJ 
1982 

LnkL.ti 

-21J1 
Als u nog geen loten besteld heeft of als u nog 

meer loten wilt bestellen dan kan dat nog, 
maar ... dan moet u de bestelling uiterlijk 20 

april naar het girokantoor sturen. 
Postgironummer 668000 t.n.v. Humanitas 

Amsterdam. Alleen dan heeft u de kans de loten 
tijdig in huis te hebben. 

O POPRMS 
15.000 

4 prijzen van 
f 1000, 

40 prijzen van 
1 100,- 

40 prijzen van 
f 25, 

400 prijzen van 
1 10, 

TREKKINGSLIJST 1982 
In de folder die u omstreeks 15 mei zult 

ontvangen over de Humanitas giroloterij 1982 (met 
weer vele aantrekkelijke prijzen), treft u ook de 

trekkingslijst van de „Nationale Humanitas" loterij 
1982 aan. 
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VOOR HET PROJECT 
„INTERNATIONALE 

HUMANISTISCHE 
OMBUDSMAN" 

WORDEN GEZOCHT: 

JURISTEN 
(op vrijwillige basis) 

die bereid zijn met juridische adviezen de 
werkzaamheden van deze nieuwe organisa-
tie te ondersteunen. De „Internationale Hu-
manistische Ombudsman" houdt zich bezig 
met de verdediging van de rechten van de 
mens, waar ook ter wereld, in het bijzonder 
wanneer humanisten en geestverwanten het 
slachtoffer dreigen te worden. 

Het instituut „Ombudsman" is ingesteld 
door de Internationale Humanistische en 
Ethische Unie (IHEU), waarbij in Nederland 
o.a. zijn aangesloten het Humanistisch Ver-
bond, HIVOS en Humanitas. 

Tot de middelen waarmee „Ombudsman" 
zijn invloed kan doen gelden behoren pres-
sie op autoriteiten, en juridische procedures. 
Van de juristen wordt verwacht dat zij op 
verzoek van ombudsman en /of ombuds-
team voor specifieke gevallen adviseren met 
betrekking tot de meeste verantwoorde 
handelswijze. 

Belangstellenden wordt vriendelijk ver-
zocht zich te melden aan het bureau van de 
IHEU, waar verdere informatie over het 
projekt verstrekt kan worden, 

IHEU, Oudkerkhof 11, 3512 GH Utrecht 
Telefoon 030-312155 


