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U kunt ook onderstaande bon insturen: 

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

Ondergetekende, 

mevr./de heer 

geboortedatum 

adres 

woonplaats 

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

zijn/haar gironummer is 

Levensbeschouwing 

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

Mijn opleiding is 

Mijn functie (beroep/vroeger beroep) is 

Mijn interesse gaat vooral uit naar 

Opgegeven door . 

Adres 

Woonplaats 

Handtekening 

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

Jonge leden tot 23 jaar f 8, - 	
nn 

Vanzelfsprekend kunt u deze bon ook ter hand stellen aan mensen [1 
waarvan u verwacht dat zij onze doelstellingen onderschrijven. 

li 	im ti om — NIM OM WIM MEI MIN Ma ttrrri ~~~~~ — 11.9 
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Heeft u 
een prijs gewonnen ...! 
dan onze gelukwensen. 

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

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

U kunt ons ook nog op andere wijze steunen door 

lid te worden van Humanitas of familie en vrienden lid te 
maken. 

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

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

INEKKINES LIJST 
NATIONALE HUMANITAS LOTERIJ 

1981 

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

HOOFDPRIJS 
15.000, 

nummer:  118712 

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

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

Kansspelbelasting zal niet worden ingehouden. 

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

Onze felicitaties als u een prijs heeft gewonnen. Heeft u geen prijs gewonnen dan kan het idee dat wij veel goed werk kunnen doen 

met uw geld voor u een troost zijn. 
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gin mens lot mens 
Chip 
In onze serie Mens en Samen-
leving: een gesprek met eco-
noom-socioloog dr. Tjerk 
Huppes over de chip. In het 
bijzonder over de maat-
schappelijke gevolgen van 
deze mini-computer, die het 
onmogelijke mogelijk 
maakt, maar óók onze geves-
tigde waarden en normen 
dreigt te ondergraven. 
Pag. 3, 4 en 5. 

Bruisend Deventer 
De schijnwerper is dit keer 
op Deventer gericht. Be-
paald bang zijn ze daar niet! 
Zeer onlangs werd een pand 
aangekocht en Deventer is 
ervan overtuigd: dat het geld 
dat erin werd gestoken . . . er 
ook uit zal komen! 
Pag. 7/8. 

LAVA 
Alles over de LAVA leest u op 
pag. 9. 

■ 1  1 

In dit nummer treft u 8 extra 
pagina's aan, die gewijd zijn 
aan de Algemene vergade-
ring op 30 en 31 oktober. Eind 
oktober met zijn allen naar 
het Evert Kupersoord in 
Amersfoort. 
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(In een blad dat eenmaal per twee maanden verschijnt, is actueel-zijn een 
moeilijk punt. Dat geldt soms ook voor „onze lezers-mening", die we om deze 
reden dan ook niet willen „smoren".) 

De chip chip maakt het 
onmogelijke mogelijk 

tuin achter zijn huis in Haren. En: 
„De sociaal-culturele gevolgen 
zijn minstens even heftig. Zo zijn 
bijvoorbeeld stress, een stijgend 
ziekteverzuim, een toename van 
het aantal WAO-ers, uitingen van 
een aanpassingscrisis. En naar-
mate de chip sneller terrein wint 

vervolg op pag. 4 

Verkiezingen 

Uitgaande van in brede kring hoogge-
houden ethische beginselen kan de 
sinds jaar en dag gebezigde leuze „Wie 
niet stemt telt niet mee" als onaan-
vaardbaar worden gekarakteriseerd. 
Hierdoor wordt immers de principiële 
niet-stemmer, „als mens", publiekelijk 
gediskwalificeerd! 
Daarnaast kan deze leuze als (volks-) 
misleidend worden bestempeld. Geen 
politicus kan immers waarmaken dat 
„wij" door te stemmen „ons ideaal", de 
verwerkelijking van de mensenrech-
ten, dichterbij zullen brengen! 
Dit, „door alle volkeren en alle naties 
gemeenschappelijk te verwerkelijken 
ideaal" is dan ook niet dichterbij te 
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brengen door,e.ens in de vier jaar mas-
saal te stemn.en, maar slechts door ons 
daar dagelijks massaal voor in te zet-
ten. Een inzet die wij in feite verplicht 
zijn aan onze oorlogsslachtoffers. Met 
name door Iván offer is immers de Uni-
versele Verklaring opgesteld en ge-
proclameerd! 
Als een posthuum eerbetoon aan onze 
doden èn ter verwerkelijking van de 
mensenrechten, zouden wij ons in het 
vervolg eigenlijk „behoren" te onthou-
den van stemming. 
Door zo'n periodiek, ideëel (volks-)pro-
test tegen het beleid in zijn totaliteit 
moet naar mijn overtuiging uiteinde-
lijk de broodnodige ( beleids-)bezinning 
te realiseren zijn die nodig is voor de 
creatie van een werkelijk zinvol beleid. 
Een beleid dat „uitgaat" van inter-
menselijke (in plaats van partijpoli-
tieke) solidariteit, dat „strookt" met de 
mensenrechten en „gericht is op" de 
mondiale verwerkelijking daarvan. 
Een weliswaar hoog maar desondanks 
menselijk (clits te verwerkelijken!) doel 
dat „ons", met name diegenen die de 
oorlog „bewust" hebben meegemaakt, 
na de oorlog toch helder voor ogen 
stond. Helaas wordt over dit mondiaal 
doel in geen enkele (nationale) verkie-
zingsstrijd meer gerept. 
Met betrekking tot het verwerkelijken 
van dit doel dat wij ons, „als mens-
heid", op 10 december 1948 toch geza-
menlijk hebben gesteld kan het perio-
diek houden van (nationale) verkie-
zingen dan ook niet gezien worden als 
een stap voorwaarts, of als een positie-
ve bijdrage om uit de mondiale impas-
se te komen. 

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 
van de inzenders. 

De redactie  

Fooi 

Voordat ik met vakantie ga wil ik nog 
even wijzen op de fooi, die aan de echte 
minima zal worden gegeven. Ik heb al 
gemerkt dat vooral ouderen bang zijn, 
dat dit broodnodige bedrag aan hun 
neus voorbij zal gaan. Ik denk dat wij 
het erover eens kunnen zijn dat het een 
schandalige zaak is om mensen zo uit te 
kleden dat de Raad van State moet 
zeggen: Regering dat kan zo niet. En als 
verkiezingsstunt komt men dan met de-
ze uitgemergelde fooi op de proppen, 
alsof de minima ook in verstandelijke 
vermogens minimaal begiftigd zijn. 
Dat valse gebaar hebben de mensen 
gelukkig wel doorzien. De mensen zijn 
vooral bang dat de afwikkeling 6f te 
moeilijk 6f te onduidelijk wordt aan-
gekondigd. Daarom doe ik jullie het 
verzoek: doe daar iets aan! 

M. Delsting-Zwaan 
Woerden. 

Stellingen 

Joggen is rennen voor je leven. 
(B. Oostra, Groningen) 

*** 
Het is niet ondenkbaar, dat in de toe-
komst een onafhankelijk onderzoek 
van een consultantsbureau, uitgevoerd 
in opdracht van een vakbond van ge-
schoolde handarbeiders, concludeert, 
dat gelijke beloning van academici en 
geschoolde handarbeiders onge-
rechtvaardigd is, gezien het hoge pres-
tige en de geringe maatschappelijke 
prestatie van de academici. 

(C. L. J. van der Meer, Groningen) 

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 58200 of bij de Hollandse 
Koopmansbank 	(rekeningar. 
63.50.11.581) ten name van Humanitas 
Centraal Bureau te Amsterdam. 

CHIP-TECHNOLOGIE I 

Ineens was de chip er! 
Voor leken een soort vervaar-
lijk monster(tje) dat onze sa-
menleving en vooral onze 
werkgelegenheid 	bedreigt. 
Want met de chip is immers 
„de mensloze fabriek" veel 
dichterbij gekomen? . 	In 
kranten en tijdschriften ver-
schenen alarmerende artike-
len; de chip kreeg aandacht 
van overheid, het bedrijfsle-
ven en de vakbeweging. We-
tenschappers belegden con-
gressen en symposia over „de 
chip", de miniatuur-computer, 
die in 1959 in Amerika werd 
ontwikkeld. 

De produktiekosten van de 
chip, vaak niet groter dan 30 
mm2, zijn relatief gesproken 
zeer laag, onderhoudskosten 
zijn er niet en in principe heeft 
de chip een onbeperkte le-
vensduur. 

Een tijdperk van onbegrensde 
technische mogelijkheden is 
hiermee aangebroken. Maar 
óók een tijdperk van onvoor-
stelbare aanpassingsproble-
men, omdat mèt de invoering 
van de chip onze samenleving 
ingrijpend èn in razend tempo 
zal veranderen. Voor een groot 
aantal Westerse landen, was 
dit aanleiding om een onder-
zoek in te stellen naar de ge-
volgen van de chip-technolo-
gie en in 1979 kreeg de eco-
noom-socioloog Tjerk Huppes, 
die als wetenschappelijk 
hoofdmedewerker aan de 
Groningse Rijksuniversiteit is 
verbonden, van het ministerie 
van Sociale Zaken, de op-
dracht om een onderzoek in te 
stellen naar „de maatschappe-
lijke gevolgen van de chip-
technologie." Onder deze 
naam verscheen in 1980 zijn 
boek; waarin de resultaten van 
dat onderzoek zijn neergelegd. 
Over die maatschappelijke 
gevolgen, zoals enerzijds wel-
vaartsstijging en anderzijds 
verlies aan arbeidsplaatsen, 
maar óók van snel verande-
rende waarden en normen in 
onze samenleving, hebben wij 
een gesprek gehad met de 
schrijver en onderzoeker dr. 
Tjerk Huppes. 

MENS EN 
SAMENLEVING 

,,De versnelde na-oorlogse  ont-
wikkeling heeft de nodige aan-
passingsproblemen veroorzaakt. 
De economische gevolgen,  zoals 
toenemende werkloosheid,  infla-
tie e.d. springen het meest in het 
oog, maar zijn toch niet meer dan 
de buitenkant van het probleem." 
Dat zegt dr. Tjerk Huppes, die we 
ontmoeten in de romantische 
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Zulke informatie best in je eentje te verwerken . . 

Zij moeten straks de weg kennen in de over-informatie. 

vervolg van pag. 3 

zal ook de aanpassingsproblema-
tiek toenemen." 

't onmogelijke: mogelijk 
- Wordt  de chip dan terecht als een be-
dreiging  van onze samenleving be-
schouwd? 
Tj. Huppes: „Op zich is de chip-tech-
nologie niet bedreigend; stel je voor 
datje voor twee centen met Tokio kunt 
bellen, dat je de beschikking hebt over 
22 T.V.-stations, dat je iedere film die 
„verchipt" ligt opgeslagen vanuit je ei-
gen stoel in je eigen kamer kunt zien, 
dat je over iedere gewenste informatie 
kunt beschikken. Het onmogelijke is 
mogelijk geworden." 

- Ligt dáár de oorzaak van onze 
problemen? 
Tj. Huppes: „Gelet op de explosief toe-
nemende informatie-intensiteit is het 
gevaar voor „over-informatie" aller-
minst denkbeeldig. Omdat die infor-
matie op grote schaal snel kan worden 
gedistribueerd spreken we van het in-
formatie-tijdperk. Máár teveel infor-
matie kan tot desintegratie leiden. Je 
raakt gemakkelijk de weg kwijt. Stel 
voor dat je een groot warenhuis rond-
loop' „om iets te kopen". Je weet niet 
wat. Alle „informatie" komt op je af en 
je wordt doodmoe. Maar als je weet wat 
je zoekt, stap je naar een bepaalde af-
deling toe en koopt daar wat je nodig 
hebt. Dan is er geen sprake van moe-
heid. 
Datzelfde geldt voor informatie. Door 
de toename ervan is de wereld een dorp 
aan het worden. Sterk uiteenlopende 
culturen zitten bij elkaar op schoot. 
Dan ontdekken de mensen dat ieder-
een zijn eigen „heilige koeien" heeft. 
De eigen waarden en normen worden. 
hierdoor gerelativeerd en allerlei ze-
kerheden vallen weg. Het probleem 
van over-informatie is in feite een iden-
titeitsprobleem, zowel voor het indivi-
du afzonderlijk als voor de samenle- 
ving als geheel. Een hiermee samen-
hangend probleem is de toenemende 
onbestuurbaarheid van de moderne 
democratie. Over-informatie en ge-
zagscrisis gaan hand in hand." 
- Voorlopig zijn de mensen vooral 
bang dat de chip de werkgelegenheid 
bedreigt. 
Tj. Huppes: „De technologische ont-
wikkeling die na de oorlog sterk in 
tempo is toegenomen, heeft enerzijds 
een ongekende welvaartsstijging ver-
oorzaakt en is anderzijds- bij een stag-
nerende afzetgroei - oorzaak van ar-
beiduitstoot. Met steeds minder men-
sen kunnen wij steeds meer produce-
ren. Dat verlies aan arbeidsplaatsen 
gaat gepaard met een abrupt toegeno-
men aanbod van vrouwelijke arbeids-
krachten als gevolg van een versnelde 
vrouwenemancipatie. In 1965 werd 
„het werken van een vrouw met 
schoolgaande kinderen" door 83,7% 
van de Nederlanders nog bezwaarlijk 
gevonden; in 1975 bedroeg dat percen-
tage 14,2." 

- We erkennen het recht op arbeid, 
maar  tegelijkertijd is de veranderende 
arbeids-moraal in discussie. Maakt dat 
het probleem extra ingewikkeld? 
Tj. Huppes: „De veranderende instel-
ling ten opzichte van arbeid is natuur-
lijk van grote betekenis. Op langere 
termijn zal het recht op een arbeidsloos 
inkomen gelegitimeerd zijn, waardoor 
het onderscheid tussen actieven en 
niet-actieven langzamerhand zal ver-
vagen. 
Vroeger was het plicht om hard te wer-
ken. Dat was dé manier om menswaar-
dig te leven. Er was een duidelijke 
koppeling tussen arbeid en inkomen. 
De technologische ontwikkeling ging 

en gaat gepaard met een fundamente-
le heroriëntatie op cultureel gebied. 
De traditionele opvatting over „ar-
beid als plicht" verandert in een recht 
op zelf-ontplooiing, al dan niet via ar-
beid. De vraag „wat rechtvaardige 
inkomensverschillen zijn", is hier-
mee urgent geworden. 
Tegelijkertijd ontkomen we niet aan 
herverdeling van de beschikbare ar-
beid. We zullen ook naar drastische 
arbeidstijdverkorting toe moeten. We 
streven nu naar een 40-urige werk-
week maar dat idee moeten we laten  

varen. Misschien moet het ooit een 20-
urige werkweek worden ..." 

Steeds rijker ... 
De vraag ,wie moet dat betalen?" komt 
dan onvermijdelijk weer om de hoek 
kijken. 
Tj. Huppes: „De financiële problemen 
zijn niet zo groot als het lijkt! Als de 
mensen tevreden zouden zijn met wat 
ze ni.1 hebben, kunnen we produktivi-
teitsstijging gebruiken om bestaand 
werk te verdelen. Met de toepassing 
van micro-electronica worden we met 
elkaar steeds rijker. 
In principe hoeft dus niemand erop 
achteruit te gaan. De produktiestij-
ging, die via nieuwe technologische 
ontwikkelingen wordt bereikt, kan 
uitgekeerd worden in vrije tijd." 

- U noemde de economische gevolgen 
„de buitenkant", ais socioloog bent u 
minstens even verontrust . . . 
Tj. Huppes: „Niet zonder reden: in de 
jaren '80 moeten we bij het te verwach-
ten tempo van de chip-ontwikkeling en 
wanneer het beleid niet gewijzigd 
wordt, rekening houden met een stij-
gend ziekteverzuim, een hernieuwde 
stress-situatie een nog groter aantal  

wao-ers, ontregelde arbeidsverhou-
dingen . . . Naarmate de chip meer ter-
rein wint, zal ook de aanpassings-
problematiek toenemen." 

- In uw boek spreekt u zelfs over een 
toenemend aantal misdrijven en zelf-
moorden. 
Tj. Huppes: „In de na-oorlogse tijd is er 
inderdaad een spectaculaire stijging 
geweest, zoals sinds 1900 niet is voor-
gekomen. Je kunt zo'n ontwikkeling 
als indicator van maatschappelijke 
des-oriëntatie beschouwen. 
Datzelfde geldt bijvoorbeeld ook voor 
de sekte-vorming. Ik ben er zeker van, 
dat het hier niet om een geïsoleerd 
probleem gaat. Het is een signaal van 
de sociaal-culturele crisis. Er is nu een 
Tweede-Kamercommissie ingesteld 
om een onderzoek in te stellen naar die 
sektevorming. In Den Haag vindt men 
nu ook, dat er toch maar 'es naar geke-
ken moet worden." 

- Er is te weinig houvast in onze sa-
menleving? 
Tj. Huppes: „Ja, de mensen raken in 
zo'n snel veranderende samenleving 
hun oriëntatie kwijt. Traditionele 
normen en waarden bieden geen hou-
vast meer, terwijl nieuwe normen nog 
onvoldoende zijn uitgekristalliseerd. 
Tot voor kort leken levensprincipes 
eeuwigdurend, maar nu ligt er niks 
meer vast. Niks is meer heilig. Je kunt 
niet meer leunen op een overgedragen 
ethisch systeem. Dat maakt het leven 
niet eenvoudiger." 

- Veel kommer en kwel dus . . . Zijn er 
ook lichtpunten op te noemen? 
Tj. Huppes: „Ik heb al gezegd dat we 
onze welvaart te danken hebben aan 
de na-oorlogsche technologische 
ontwikkeling. Een lichtpunt is ook 
dat werk, dat in een vuile of lawaaie-
rige omgeving moet worden verricht, 
in toenemende mate zal worden geau-
tomatiseerd. Bij een verdere afbrok-
keling van traditionele gezagsver-
houdingen mag ook een verdergaande 
democratisering van het bedrijfsle-
ven worden verwacht. De mens zal 
steeds minder autoriteitsgevoelig 
worden." 

Meer respekt voor de mens? 
Dan via een gesprek over dienstweige-
ring en oorlogsdreiging: 
„Je zou je zelfs kunnen gaan afvragen 
of het op de duur zo eenvoudig zal zijn 
jongeren tot oorlogvoeren te motive-
ren. Om volkeren tot vechten te moti-
veren, is altijd een vijand nodig. 
Maar wat, als in het informatietijdperk 
culturele verschillen vervagen? Als je 
via de verkregen informatie die vijand 
hebt leren kennen alsje gelijke en alsje 
meer gegevens verkrijgt over wat oor-
logsdrijvers bezielt? 

Misschien gaan we dan anders aan-
kijken tegen kernbewapening? Het 
klinkt misschien allemaal wat opti-
mistisch, maar uiteindelijk dwingt 
vermeerdering van onze kennis tot 
meer respekt voor het individu. En 
respekt voor het individu is de beste 
garantie voor vrede ..." 

- Praten we eigenlijk over een verre 
toekomst? 
Tj. Huppes: „Oh nee, die tijd is onder 
ons! Ik zie het als een proces waar we 
niet onderuit kunnen. We zullen onze 
„kennis-horizon" steeds verder ver-
leggen. In feite ligt die horizon toch al 
vèr in het heelal . . ." 

- Maar de problemen die ntl aan die 
kennisvermeerdering vastzitten, kun-
nen we niet onderschoffelen. 
Tj. Huppes: 

'
,Beslist niet, daarom be-

treur ik het des te meer, dat het onder-
zoek naar de sociaal-culturele gevol-
gen van de chip-technologie in ons 
land op dood spoor terecht is gekomen. 
In Den Haag zegt men: wat moeten wij 
daarmee? Men vindt deze kant van de 
micro-technologie niet interessant." 

- Wat moet Den Haag er  dan wèl mee? 
Tj. Huppes: „De beleidsinstrumenten 
ter bestrijding van een sociaal-cultu-
rele crisis zijn vooralsnog gering. Meer 
effect is te verwachten van een brede 
maatschappelijk discussie, zoals over 
de kernenergie en het milieu. De be-
wustwording van het probleem is al de 
helft van de oplossing." 

- Wat zou u nou doen als u minister 
van Sociale Zaken was? 
Tj. Huppes: „Oh, maar niet alleen So- 

ciale Zaken, álle ministeries krijgen er 
mee te maken: Economische Zaken, 
Sociale Zaken, Justitie, Verkeer en 
Waterstaat, noem maar op. En niet in 
het minst Onderwijs. Het onderwijs 
moet aandacht gaan besteden aan dat 
toekomstige probleem van over-in-
formatie. Als oude waarden en normen 
wegvallen, heb je je eigen selectiecrite-
ria nodig om de vraag te beantwoor-
den: IR» moet ik leven, welk beroep 
kies ik, welke keuze maak ik om mijn 
eigen zingeving te kunnen ontwerpen. 
Het individu wordt teruggeworpen op 
zichzelf, hetgeen misschien „meer des 
mens" is, dan het betreden van ge-
baande wegen." 

En na enige stilte: 
„Misschien moet er ook wel een soort 
Club van Rome komen, die zich bezig 
gaat houden met de maatschappelij-
ke gevolgen van de chip-technologie. 
Dit wordt nu nog maar door een klei-
ne groep mensen gezien. Maar deze 
problematiek moet worden opgepikt 
door de overheid, vakbeweging, de 
EEG, de OESO, de VN. Het is geen 
probleem van ons land, maar van de 
hele geïndustrialiseerde wereld." 

ANK VAN ZACHTEN 

4. AUGUSTUS 1981 • VAN MENS TOT MENS 

VAN MENS TOT MENS • AUGUSTUS 1981 5 



PRIJSVRAAG 
Meer veiligheid en gezondheid op de werkplek. Dat is het doel van een 
prijsvraag die Nederland (ministerie van Sociale Zaken) samen met zijn 
Benelux-partners heeft uitgeschreven. Elke bijdrage is welkom. Ieder die 
in ons land (of in België/Luxemburg) woont of werkt kan meedoen. De 
beste drie ideeën uit Benelux worden bekroond met respectievelijk 
f 10.000, f 6.500 en f 3.500. 
Hoe nodig dat meedenken is blijkt wel uit de ongevalcijfers. Wat ons land 
betreft: vorig jaar werden zo'n 85.000 bedrijfsongevallen geregistreerd, 
waarvan 65 met dodelijke afloop. 
Afgezien van het menselijk leed betekenden deze ook een kostenpost van 
naar ruwe schatting f 30 miljard, gerekend naar medische zorg, ziektever- 
zuim 	produktieverlies. 
Vouwbladen over de Beneluxprijsvraag zijn o.a. verkrijgbaar bij de Ar-
beidsinspectie, de Diensten voor het Stoomwezen, het Veiligheidsinsti-
tuut, het Ideeëncentrum Nederland, bij vele bedrijven en bij Postbus 51, 
Den Haag, de gezamenlijke brievenbus van de rijksoverheid. 

POLITIE-TAKEN 
De reclassering vindt dat in de komende kabinetsperiode de politietaken op 
buurt- en wijkniveau en van de kinderpolitie verder moeten worden uitgebouwd. 
Hetzelfde geldt voor het uitvoerend reclasseringswerk, waarbij het er vooral om 
zal moeten gaan om vroegtijdig, samen met de politie en de officier van justitie, 
problemen te signaleren en ter plaatse naar oplossingen te zoeken, zonder dat het 
tot strafrechtelijk ingrijpen komt. Ook vindt de reclassering dat het gevangenis-
wezen niet moet worden uitgebreid; wel dient de kwaliteit daarvan verbeterd te 
worden. De Vereniging van Reclasseringsinstellingen (VvRI) schrijft dit in een 
brief aan de kabinetsinformateurs. 

BUITENBEENTJE 
Gé van der Meulen (l.), Mehmet Sar (midden) en Dinie Landman (r.): dapper trio. 

„Zonder enthousiasme 
kun je toch niet werken" 

xi‘ 

„Ik heb er slapeloze nachten van gehad. Want je wilt niet dat het 
mislukt. 't Is een hóóp geld voor een kleine afdeling! Maar ja . • • 
we hebben al een lening bij elkaar van f 207.000,_ tegen een 
gemiddelde rente van 3,5% en ongeveer f 6000,— aan giften". 

Aan het woord Gé van der Meulen-Strijks, secretaris 
afdeling Deventer, waar ze bezig zijn een groots plan te realise-
ren. In de Singelstraat is een pand aangekocht, want de afde-
ling wilde graag over een eigen huis beschikken. Dat  eigen huis 

de 

is er nu, maar met de verbouwing mee, zal er zo'n viereneenht 
ve ton mee gemoeid zijn. 
En dan doen ze toch nog veel zelf! 

Seving is een beetje een buitenbeentje. Ze was al 15 jaar en ging toch nog naar school. Haar vader zei dat ze dat moest want de Nederlandse wet zegt immers' dat je tot je 16de jaar leerplichtig bent. Toch was het vreemd dat Seving nog steeds naar school ging. Seving is na-
melijk een Turks meisje. 
Turkse meisjes van 15 jaar staan onder streng toezicht van hun familie. Ze moeten namelijk tot hun huwelijk 
maagd blijven. Daarom kunnen meis-
jes van 15 jaar beter niet naar school 
gaan. Ze lopen dan veel te veel risico. 
Zo wordt er niet alleen gedacht op het 
platteland in Turkije, maar ook binnen 
de Turkse gemeenschappen in ons land. 
Sevings vader dacht er echter anders 
over. En dat wordt hem in de Turkse 
gemeenschap nog kwalijk genomen. 
Want op een dag werd Seving uitgeno-
digd te komen theedrinken bij een air. 
dere Turkse familie. Samen met haar 
vriendin deed ze dat. En toen ging het 
mis. Tijdens het gezellige theedrinken 
kwam plotseling de aap uit de mouw. 
Er zat een jonge Turk bij die haar de 
onmogelijke keuze voorlegde om Of 
vrijwillig met hem te trouwen el door 
hem ontmaagd te worden zodat ze wel 
móest trouwen met hem. 
De jonge Turk had dit plan met zijn 
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familie bedacht om in ons land te kun-
nen blijven. Hij was hier illegaal. Hij 
dacht een verblijfsvergunning te zullen 
krijgen als hij trouwde met de dochter 
van een legaal in ons land wonende 
Turk. 
Seving weigerde. En toen werd ze ver-
kracht. Volgens de Turkse zeden en ge-
woonten kon ze nu niet meer worden 
uitgehuwelijkt aan een ander. Ze was 
geen maagd meer. 
Maar Sevings vader bleef een buiten-
beentje in de Turkse gemeenschap. Hij 
liet zijn dochter niet met haar ver-
krachter trouwen, maar stapte naar de 
Nederlandse justitie. De jonge Turk en 
zijn familie kregen zware straffen. 
Seving en haar vader hadden gekozen 
voor de wereld waarin ze nu leven. En 
niet voor de zeden en gewoonten van 

land van herkomst. Maar 
ze e

ur
w
k
a
ij
r
e hun
en
,  

daar nog niet helemaal los 
van, want Sevings vader eiste ook van 
de verkrachter een schadevergoeding. 
Seving is immers geen maagd meer, en 

dus volgensaTrduroks
p 

edeo 
Phuwelijksmarkt. 
vattingen 	min- 

(Overgenomen uit: Keesings blikopener, 
tijdschrift bestemd voor maatschappijleer in 
het mavo. 

Lelystad 
In Lelystad is men begonnen met de 
bouw van een Centrum voor Kunst-
zinnige Vorming, dat naar men hoopt 
in de winter van '83-'84 in gebruik zal 
kunnen worden genomen. 
Alle onderdelen van de kunstzinnige 
vorming - muziek, dramatische, au-
diovisuele en beeldende vorming -
worden in de nieuwbouw onderge-
bracht. Dit gebeurt omdat die onder-
delen met elkaar te maken hebben. Zo 
kan de dans niet zonder de muziek en is 
bijvoorbeeld het toneel een inspiratie-
bron voor de fotografie. 
De verschillende afdelingen van het 
centrum zijn gegroepeerd om een grote 
zaal. Deze gaat dienen als expositie-. 
ruimte en als muziek- en theaterzaal. 
De open gang om de zaal heen zal ook 
als expositieruimte worden aange-
wend. Het gebouw krijgt verder een 
filmstudio, een video- en geluidsstudio 
en een „pop-kelder". Niet-cursisten 
kunnen in deze ruimten eveneens te-
recht. Hiermee wordt de gebruiks-
waarde van het gebouw vergroot. 

Nog meer goed nieuws uit Lelystad: dit 
„Den Haagje" van de N.O. Polder zal 
binnen afzienbare tijd de beschikking 
hebben over „socio-therapeutische" 
woningen voor 40 ex-patiënten van het 
psychiatrisch ziekenhuis Veldwijk in 
Ermelo. Via een verblijf in een socio-
therapeutische woning worden ze 
voorbereid op zelfstandig wonen. De 
40 patiëntenplaatsen zullen stapsge-
wijs in huurwoningen worden onder-
gebracht. Zodra een groep van vier tot 
zes patiënten op zichzelf kan staan is in 
een andere woning een nieuwe groep 
aan de beurt. De nog aan te trekken 
begeleiders komen elders in Lelystad 
te wonen. 

Stellingen 

Het is een gelukkige omstandigheid 
dat voor deelneming aan de (brede 
maatschappelijke) discussie over 
kernenergie niet vereist wordt „dat je 
er geweest moet zijn" om mee te mo-
gen praten. 
(M. G. van Heel, Groningen) 

*** 
Dat op wetenschappelijke medewer-
kers het automatisme van beloning 
naar anciënniteit van toepassing is, 
bevordert dat wakkeren inslapen, sla-
penden slapend worden gehouden en 
wetenschappelijke prestaties stilzwij-
gend als uitzonderlijk worden gezien. 
(J. Kingma, Groningen) 

*** 
De speciaal aan vrouwen gerichte op-
roep tot solliciteren in sommige perso-
neelsadvertenties doet vermoeden dat 
de adverteerders menen dat vrouwen 
onvoldoende competent en initiatief-
rijk zijn. 
(S. J. van de Dijk, Groningen) 

Gé: „Het schilderwerk gaan we zelf 
doen en voor een groot deel hebben wij 
het sloopwerk ook zelf gedaan. We 
hebben een geweldige fijne aannemer; 
hij zegt wat we zelf kunnen doen en hbe 
wij het moeten doen. Hij is eigenlijk 
net zo enthousiast over ons plan als 
wijzelf. Als het allemaal volgens plan 
verloopt, hopen we met oktober offi-
cieel te kunnen openen." 
Natuurlijk vond ons gesprek met Gé  

van der Meulen, Dinie  Landman-Bos 
(tijdelijk) voorzitter van de afdeling en 
Mehmet Sar, bestuurslid, in dat eigen 
pand plaats. Weliswaar in de serre, 
omdat daar de minste rommel was; el-
ders in het huis was de verbouwing nog 
in volle gang. Maar een thermosfles 
koffie was er wel en we dronken de 
koffie uit de kopjes „die aangeschaft 
konden worden van de bonnen, die ons 
na de oproep in Van Mens tot Mens uit  

het hele land werden toegestuurd." 
Niet alleen vanwege het geld kon ook 
Dinie Landman nachtenlang niet sla-
pen. Zij had nog een andere zorg; 
„Je moet voor alle plannen die je 
maakt, natuurlijk wel de vrijwilligers 
bij elkaar krijgen om die plannen uit te 
voeren." Gé wuift die bezwaren la-
chend van tafel: „Je moet éérst plan-
nen hebben en daarna vrijwilligers or-
ganiseren." 
Ze geeft een voorbeeld, hbe goed dat 
werkt in de praktijk; tijdens een mani-
festatie in de Bergkerk, waar de Hu-
manitas-afdeling met ABAL-artikelen 
aanwezig was, werd kennis gemaakt 
met de Leprastichting. Deze stichting 
beschikt over een eigen gebouw, 
waarin een kantoortje „aan-de-straat" 
niet werd gebruikt. Als de Humanitas-
afdeling dat tot ABAL-winkeltje wilde 
inrichten, wilde de Leprastichting dat 
graag afstaan. 
Gé: „We hoefden geen huur te betalen; 

vervolg op pag. 8 
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IN HET TEKEN VAN DE ALGEMENE 
VERGADERING 1981 

Dit keer is Van Mens tot Mens uitgebreid met acht extra 
pagina's die geheel zijn gewijd aan de komende Algemene 
Vergadering, die op 30 en 31 oktober a.s. in het Evert Ku-
persoord te Amersfoort wordt gehouden. 

In het bijzonder vestigen wij uw aandacht op de hierin 
opgenomen nota „Mensen Helpen Mensen", die bedoeld is 
als basis voor een vruchtbare discussie. 

Bezoek uw afdelingsvergadering en spreek een woordje 
mee! 

Met zijn allen naar het 
Evert Kupersoord 

De Algemene Vergadering van afgevaardigden komt in oktober 
a.s. weer bijeen in het inmiddels verbouwde Evert Kupersoord te 
Amersfoort. 

Het centrale thema van deze vergadering zal zijn 

MENSEN HELPEN MENSEN 
Alle afdelingen hebben inmiddels de gespreksnota (onder deze 
naam) ontvangen, waarmee de basis kan worden gelegd voor een 
gedegen gesprek in oktober. Omdat wij echter a 11 e leden kennis 
willen laten maken met de inhoud van de nota, hebben we deze ook 
opgenomen in de 8 extra pagina's die geheel aan de Algemene 
Vergadering zijn gewijd. 

Wij ontkomen er niet aan: óók op deze vergadering zal aandacht 
moeten worden besteed aan een aantal huishoudelijke zaken zoals: 
— de beleidsverantwoording van het hoofdbestuur over 1980 
— de financiële zaken 
— de verkiezing van een aantal hoofdbestuursleden 
— het redactiebeleid van Van Mens tot Mens 
— en de behandeling van enige beleidsvoorstellen. 

Wij hopen dat vele leden bereid zullen zijn om in de eigen afde-
lingsvergadering een steentje bij te dragen aan het succes van de 
komende algemene vergadering. 
Ten slotte spreken wij de verwachting uit, dat het merendeel van 
de afdelingsbesturen erin zal slagen om de afdelingsvergaderingen 
in de loop van september te beleggen. 

E 
Gé: Zonder enthousiasme: 

niet werken. 
Dinie: Ik trap wel op de rem. 

vervolg van pag. 7  

leiding van vrijwilligers, hun intrek 
zullen nemen 
Mehmet Sar: „Wij doen dat samen met 
de Zutfense werkgroep Veilig Thuis, 
die deze mensen terug naar de maat-
schappij wil brengen. Ze krijgen hier 
elk een eigen slaapkamer en verder 
hebben ze dan de beschikking over een 
gemeenschappelijke huiskamer, keu-
ken en sanitair. In de eerste twee 
maanden zorgen we ervoor dat er dag 
en nacht een vrijwilliger aanwezig is en 
daarna hopen we dat de begeleiding 
wat soepeler kan worden. In beide ge-
vallen gaat het om begeleiding door 
vrijwilligers." 
In Deventer en dan niet alleen binnen 
Humanitas, is „men" enthousiast 
over de opzet van dit plan, want een 
deskundige heeft gezegd: „Geweldig 
dat vrijwilligers dit willen doen; in 
een dergelijk geval moet je oppassen 
voor deskundigheid ..." 

Turkse jongeren 
Dinie: „En dan hebben we de kelder-
ruimte nog! Daar gaan we werken met 
woonwagenbewoners en Turkse jon-
geren. Voor de woonwagenbewoners 
willen we een soort hobbyruimte ma-
ken, waar ze bijvoorbeeld kunnen las-
sen en solderen. Dat willen ze erg graag 
leren. We doen dit in samenwerking 
met de heer Janssen, de secretaris-
coordinator Woonwagenschap Z.W. 
Salland. Die hobby-ruimte moet een 
brugfunctie zijn naar een echte oplei-
ding." 
Mehmet Sar heeft bemoeienis met 
Turkse jongeren in de leeftijd van 16 

tot 25 jaar. Mehmet kwam 19 jaar gele-
den naar Nederland. Hij spreekt ac-
centloos Nederlands, volgde hier de 
opleiding voor sociaal werker en in die 
functie is hij werkzaam bij de Stichting 
Buitenlandse Werknemers. Zijn vrije 
tijd besteedt hij aan vrijwilligerswerk 
voor Humanitas. Samen met een stel 
Turkse jongeren heeft hij letterlijk mu-
ren geslecht in de kelder, waar de jon-
geren straks over een eigen ruimte 
zullen beschikken. Géén soos: „al mag' 
het wel gezellig zijn, maar er zal altijd 
een leerproces ingebouwd zijn." 
Mehmet: ,,De groep jongeren waarmee 
ik werk heeft te kampen met die speci-
fieke problemen van de tweede genera- 

tie. Ze staan tussen twee culturen in. 
Thuis zijn er vaak spanningen met de 
ouders, een terug naar Turkije is er 
niet. Maar hier lijden ze onder discri-
minatie. Toch willen ze graag kontakt 
met Nederlandse jongeren, Ze willen 
ook een goed vak leren, maar ze hebben 
geen enkel inzicht in de arbeidsmarkt. 
Ik wil proberen om een kader te vor-
men, dat zelf aan de gang kan gaan 
met de jongeren. Ik heb geen verstand 
van jeugdproblemen; ten slotte ben ik 
44 jaar." 

Wachten op subsidie 
Natuurlijk kan al dat werk niet door 
Humanitas worden bekostigd en bij de 
gemeentelijke overheid en in Den 
Haag liggen de nodige verzoeken om 
subsidies. Ook zullen bepaalde onder-
delen, zoals bijvoorbeeld een vakop-
leiding door anderen moeten worden 
overgenomen. Wat de Turkse jongeren 
betreft, is er een klein lichtpuntje 
„want iemand van het ministerie heeft 
zich bereid verklaard om met Deventer 
te komen praten . . ." 
Een afdeling die zó bruist van onder-
nemingslust loopt het gevaar om 
steeds weer bij andere projekten te 
worden betrokken. Maar de Humani-
tas-afdeling houdt het hoofd koel! 
Gé: „We durven ook wel eens nee te 
zeggen hoor. Dat doen we niet graag, 
maar het moet wèl." 
Mehmet: „Je moet oppassen dat je niet 
teveel hooi op je vork neemt, al is het 
óók zo, dat je jezelf een duw in de rug 
geeft als je risico's durft te nemen." 
Dinie: „Ik trap wel op de rem, als het al 
te veel wordt." 
Gé: „Voorlopig concentreren we ons op 
het rendabel maken van het gebouw. 
Daar komt genoeg bij kijken; wij wil-
len het zelf schoonhouden met vrijwilli-
gers en als er een vergadering is, moet 
er koffie en thee gezet worden . . . Dat 
levert ook weer inkomsten op! 
Misschien lopen we in Deventer wel 
eens hard van stapel maar wij houden 
niet van rapporten schrijven. Wij hou-
den meer van dóen. Daardoor wordt 
Humanitas ook al aardig bekend. Ik 
schrijf steeds nieuwe leden in: Ons en-
thousiasme werkt dus wel. En zonder 
dat kun je toch niet werken?" 

Ank van Zachten 

EVERT 

RIJPERS° •I) 

/1  

Deelnemers 
Alg. vergadering 

De deelnemers aan de Algemene Ver-
gadering zijn de gekozen afgevaardig-
den van alle afdelingen en gewesten 
van de vereniging. Het aantal af-
gevaardigden per afdeling ligt statutair 
vast. Deze afgevaardigden worden 
door de respectievelijke ledenvergade-
ringen gekozen. 
Voor zover er plaats is, bestaat tevens 
de mogelijkheid, dat ook geïnteres-
seerde leden deelnemen aan de Alge-
mene Vergadering. In dit geval willen 
wij er op wijzen dat het aan te bevelen 
is dat betrokkenen zich allereerst ver-
staan met het secretariaat van hun af-
deling, met het verzoek of eventuele 
opname in de normale afvaardiging 
mogelijk is. 
Is dit niet meer mogelijk of zijn er an-
dere belemmeringen, dan kan men 
zich opgeven aan het Centraal Bureau 
der vereniging, J. W. Brouwersstraat 16 
te Amsterdam, tel. 020-739444. Betrok-
kenen zullen dan ± 1 week vóór de Al-
gemene Vergadering bericht ontvan-
gen, of deelname,  gezien de plaats-
ruimte, mogelijk is. 

1 

we vonden dat zo'n geweldig aanbod, 
dat we met ons drieën gelijk naar 
ABAL in Voorschoten zijn gereden. 
We hebben de auto volgeladen en het 
winkeltje ingericht. Toen ben ik aller-
lei mensen gaan opbellen of ze een hal-
ve dag in de winkel wilden staan. Nou 
dat werkt geweldig goed, want als je 
opbelt om iets aan te bieden, zijn de 
mensen veel enthousiaster. Het win-
keltje wordt nu door zo'n vijftien of 
zestien vrijwilligers gerund! Sinds 9 
augustus van vorig jaar hebben we een 
omzet gehaald van f 21.000,—. Als je 
maar goeie contacten hebt, gaat het al-
lemaal veel gemakkelijker." 
Mehmet: „In een auto heb je óók een gas- en een rempedaal en je hebt ze allebei nodig." 
Gé van der Meulen schatert, Dinie 
Landman glimlacht wijs: 't is heel dui- 
delijk wie als gas- en wie als rempedaal fungeert. 
Gé zegt berustend: „Ik weet best dat ik 
af en toe teruggefloten moet wor-
den . ." 
Maar van terug fluiten kan geen sprake 
zijn, sinds het pand is aangekocht, 
want; „het geld dat we erin gestoken 
hebben, móét er ook weer uitkomen." 

Volop plannen 
Maar hoe stellen ze zich dat nou voor? 
Oh, Gé ziet het allemaal al voor zich; ze 
wijst naar de grote kamer die achter de 
serre ligt. 
„Dat is toch een prachtige vergader-
ruimte. We willen graag verhuren aan 
non-profit organisaties. De Kruisver-
eniging heeft al belangstelling voor een 
dependance voor kleuter- en zuigelin-
genzorg. Ook hebben we kontakt met 
de Stichting Welzijn Ouderen. Voor 
een groep ouderen is dagopvang erg 
belangrijk en we willen graag verhuren 
aan die groep. Ook willen we graag on-
derdak verschaffen aan de AA (Ano-
nieme Alcoholisten), al kunnen die 
nauwelijks iets betalen. Het worden 
allemaal samenwerkingsprojekten." 
Projekten, want in Deventer is men 
heel wat van plan. Zo zal de bovenver-
dieping verhuurd worden aan vier 
zwakbegaafden, die hier onder bege- 
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In grote lijnen is het programma voor de Algemene Vergade-
ring (30 en 31 oktober a.s.) vastgesteld. Hoewel wijzigingen 
voorbehouden blijven, willen wij onze leden het (voorlopige) 
programma dat in het teken van spelen en leren staat toch 
graag voorleggen. 

PROGRAMMA 

Kennis- en 
belevingsblok 

Vrijdagavond 
De vrijdagavond zal na de officiële 
opening verdeeld zijn in een: KEN-
NISBLOK en BELEVINGSBLOK 

Het eerste blok bestaat uit twee inlei-
dingen, die elk ongeveer vijftien minu-
ten zullen duren. Aan de orde komen: 
het goed funktioneren van een vereni-
gingsafdeling, wat de voorwaarde is 
voor het realiseren van de doeleinden 
van de vereniging. 

De tweede inleiding handelt over: 
onderlinge hulp- zelfhulp ; activiteiten,  
de inhoud van dit begrip en doelgroe-
pen. Ook hierbij komen de voorwaar-
den ter sprake, die in dit verband on-
misbaar zijn. 

Belevingsblok 
Na de twee inleidingen is het woord 
aan de vergadering. De deelnemers 
zullen in groepen (van ca. 15 personen) 
worden verdeeld. Elke groep „komt te-
recht" in een afdelingsjaarvergade-
ring, waar leden en bestuur aanwezig 
zijn om een jaarprogramma vast te 
stellen. In de rolbeschrijving zal uiteen 
worden gezet, hOe de afdeling qua le-
den is samengesteld en welke activitei-
ten in heden en verleden werden aan-
gepakt. 
Natuurlijk krijgen de deelnemers de 
gelegenheid om zich in hun rol in te 
leven en zich op de situatie voor te be-
reiden. 

Tijdens de jaarvergadering kunnen 
onderwerpen aan de orde komen, zo-
als: 
- moeten de bestaande activiteiten ge-
handhaafd blijven? 
- zijn er landelijke thema's waaraan  

aandacht moet worden geschonken? 
- welke onderwerpen (bijvoorbeeld 
onderlinge hulp) moeten prioriteit 
krijgen? 
- over welke middelen beschikt de af-
deling qua man/vrouw-kracht, finan- 
ciën e.d.? 
- wie moet wat gaan uitvoeren? 

- wat is er verder voor nodig? 

Tweede fase 
De uitkomsten van deze discussie, of 
vergadering zo men wil, zal „op papier 
zichtbaar" gemaakt moeten worden. 
Waar dat gewenst of nodig is, zal dit 
van een toelichting vergezeld moeten 
gaan. Eventueel kunnen collages de 
voorgestelde activiteiten „zichtbaar 
verduidelijken". 

Derde fase 
Alle groepen hangen hun (papieren) 
produkten in de grote zaal op, zodat 
anderen er kennis van kunnen nemen. 

Zaterdag 
De voorbereidingsgroep voor de Al-
gemene Vergadering 1981 heeft nog 
geen eindbeslissing genomen over de 
gebeurtenissen die op zaterdag zullen 
plaatsvinden. Maar wel is men het er-
over eens dat - naast uiteraard het 
huishoudelijke gedeelte - tijd moet 
worden gevonden voor: 

van de resultaten - een samenvatting 
van de vrijdagavond. 
- het formuleren van vragen voor een 

forum.
ee  - forum-zaal-discussie over de ge- 

stelde vragen. 
- een besluitvormend deel t.a.v. Hu-
manitas als vereniging en onderlinge 
hulp. 

Blijk van 
waardering 

Een sympathieke brief van gewest 
Noord Holland kwam in ons bezit. Wij 
willen onze leden graag met de inhoud 
laten kennis maken. Tegelijkertijd met 
het verzoek om een beetje mee te den-
ken: alle ideeën zijn welkom. Het gaat 
om het volgende: 

„In ons ledenorgaan hebt u kunnen le-
zen, dat onlangs twee bestuursleden 
van de afdeling Amstelveen na een 
lange en indrukwekkende staat van 
dienst hun functie in onze vereniging 
hebben neergelegd. 
Zowel afdelingsbestuur als gewestelijk 
en hoofdbestuur hebben hun waarde-
ring voor de verrichte diensten laten 
blijken. Toch was dit voor ons aanlei-
ding, het volgende voorstel voor de Al-
gemene Vergadering te fomuleren: 
„De Algemene Vergadering van Hu-
manitas, bijeen . . ., draagt het hoofd-
bestuur op, een vorm te vinden om aan 
Leden, die zich buitengewoon verdien-
stelijk hebben gemaakt, officieel een 
blijk te geven van waardering voor 
hun inzet voor de vereniging." 
Wij denken hierbij aan een speldje of 
iets dergelijks, doch meerdere vormen 
zijn mogelijk. 
Wij hopen dat u dit voorstel aan de 
stukken van de Algemene Vergadering 
kunt toevoegen, zonder het teveel ge-
wicht te geven." 

w.g. gewest bestuur Noord-Holland, 
mw. N. Wertwijn-Valk, secr. 

Prae-advies 
Het hoofdbestuur is gaarne bereid om 
bedoelde opdracht te aanvaarden, 
wanneer de Algemene Vergadering de 
wens, zoals deze in het voorstel is ver-
woord, ondersteunt. 

Komende en 
gaande man 

De zittingsperiode van acht hoofdbe-
stuursleden loopt per 31 oktober 1981 
af. 
Het zijn de dames: I. Gnther, R. M. 
Haas-Berger en P. G. Prins en de he-
ren: A. v. Oosten, secretaris, W. de 
Haas, penningmeester, J. P. Boersma, 
B. Israel en J. Witteveen. 
Uitgezonderd mevrouw R. M. Haas-
Berger, stellen deze leden zich her-
kiesbaar. 
Afdelingen kunnen tot 22 oktober a.s. 
kandidaten stellen. Dit dient schrifte-
lijk te gebeuren, vergezeld van een be-
reidverklaring van de kandidaat, dat 
de benoeming aanvaard zal worden. 

Mensen neigen 
mensen 

De nota „Mensen helpen Mensen" belicht een aspect van het 
werk van Humanitas dat in onze jaren opnieuw in toenemende 
mate belangrijk wordt. Het gaat niet om bejaardenzorg, kin-
derbescherming, of iets dergelijks, maar om het simpele feit 
dat Humanitas een vereniging is. 
Wellicht meent u dat over zo'n onderwerp weinig valt te zeg-
gen? Bij nadere beschouwing zal evenwel duidelijk worden, 
dat de verenigingsvorm onverwachte kansen biedt voor inte-
ressante activiteiten. 
Humanitas heeft het onderlinge kontakt, de onderlinge hulp-
verlening en de activiteiten die op basis hiervan ook buiten de 
vereniging kunnen worden ontplooid, wellicht wat verwaar-
loosd. Dit willen we veranderen. 

En dit vooral omdat een bijdrage van- gen- vragen die soms de kern van ons 
uit humanistische uitgangspunten aan bestaan raken - van van groot maat-
het denken over allerlei welzijnsvra- schappelijk belang moet worden  

geacht. Vanouds hebben Humanitas-
leden zo goed mogelijk getracht die 
bijdrage te leveren. Maar juist nu, in 
een tijdperk waarin allerlei zaken aan 
een fundamentele herbezinning on-
derworpen zijn, is die bijdrage van 
Humanitas extra belangrijk geworden. 
In nauw verband hiermee staan de 
mensen die in knelsituaties zitten. 
Humanitas heeft steeds getracht zich 
te vereenzelvigen met mensen die het 
slachtoffer dreigen te worden van 
maatschappelijke 	ontwikkelingen. 
Daaruit komen de gezichtspunten 
voort ten aanzien van de wenselijke 
richting van ontwikkelingen in de 
maatschappij, die in combinatie met 
de uitgangspunten van de vereniging 
van groot belang zijn als richtsnoer 
voor ons handelen. 
Het vrijwilligerswerk vertegenwoor-
digt een grote waarde in de samenle-
ving en wat Humanitas betreft moet 
dat bij voorkeur steunen op gemoti-
veerde en geïnspireerde leden. Die mo-
tivatie en inspiratie vinden wij o.m. in 
het goede onderlinge contact tussen de 
leden en in de confrontatie met allerlei 
welzijnsvragen en -problemen. 
Maar er zijn nauwelijks redenen te be-
denken waarom activiteiten rond on-
derling contact tussen de leden ook 
niet opengesteld zouden kunnen wor-
den voor geïnteresseerde niet-leden: 
daaruit kan immers een basis ontstaan 
voor verdere ontplooiing van Humani-
tas. 

„Onderlinge hulpverlening" 
Humanitas is eenvereniging waar je 
lid van kunt zijn als je vindt dat je op 
de één of andere manier, op basis van 
humanistische uitgangspunten, als 
burger mede-verantwoordelijkheid 
wilt dragen voor de vormgeving van 
het welzijnswerk. Die verantwoorde-
lijkheid kan tot uitdrukking komen 
door het betalen van contributie zon-
der meer, maar beter nog door ook een 
bijdrage te leveren in de vorm van 
vrijwilligerswerk, zoals bijvoorbeeld 
bestuurswerk. De voornaamste doel-
stelling van de vereniging is daarbij 
toch wel het bieden van hulpverle-
ning, in de meest brede betekenis van 
dat woord. Het verbeteren van de 
structuur van de samenleving, zodat 
eventueel het geven van hulpverle-
ning voorkomen kan worden, stellen 
wij ons daarbij óók ten doel. Deze 
doelstelling wordt door ons, als leden 
van de vereniging, nagestreefd. Door 
vrijwilligers, door besturen én door 
professionele krachten in dienst van 
de vereniging. 

Wie help wie? 
Hier een aantal voorbeelden waarin 
geen vrijwilliger, bestuurslid of pro-
fessional een rol speelt: 

1. „Enkele dagen geleden stortte een 
vriendin haar hart uit. Moeilijkheden 
met haar man. Scheiden of niet, dat 
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Mensen nemen mensen 
vervolg van pagina 3 

. streng gereformeerde en atheïst . . . 

De één is niet meer dan de ander, dege-
ne die de hulpt geeft is niet daardoor 
bekleed met een zekere macht, zoals 
bij sommige professionele hulpverle-
ners het geval kan zijn. Integendeel, er 
is sprake van wederkerigheid. Wie 
vandaag de helper is, kan morgen de 
geholpene zijn. Dit is zeker het geval 
bij zelfhulpgroepen. Die weinig scher-
pe scheiding wordt weer bevorderd 
doordat beide in de meeste gevallen 
een gemeenschappelijke sociale basis 
hebben, als lid van een vrienden- of 
kennissenkring, als lid van een vereni-
ging, of op basis van een gelijke inte-
resse in bepaalde zaken. Deze gemeen-
schappelijkheid kan de effectiviteit 
van de hulpverlening verhogen, als er 
daarnaast sprake is van gelijke visies 
of uitgangspunten van helper en ge-
holpene. Zo zal een strenge gerefor-
meerde een atheïst niet gemakkelijk 
kunnen helpen als de laatste met een 
echtscheidingsprobleem zit. Mis-
schien liggen de visies zover uiteen dat 
er een taalbarrière ontstaat. „Geno-
ten", om dat woord nogmaals te ge-
bruiken, verstaan elkaar beter, er is 
geen taalbarrière, maar juist taalbe-
grip. Mensen die elkaar goed kennen 
hebben maar een half woord nodig om 
te begrijpen wat de ander bedoelt. Ten-
slotte willen we nog een laatste ken-
merk aangeven van onderlinge hulp en 
misschien is dat nog wel de belangrijk-
ste van allemaal. Dat is dat de hulp 
wordt gegeven op basis van medemen-
selijkheid, van „wij"-gevoelens, van 
warmte, van het gevoel dat je een 
vriend niet in de steek kunt laten. Een 
hulpverlening derhalve zonder preten-
ties, gewoon van mens tot mens. 

Onderlinge hulp, willen we kort-
heidshalve omschrijven als een vorm 
van hulp die wordt gegeven op basis 
van gelijkheid en wederkerigheid 
tussen mensen die elkaar kennen en 
waarderen. 
Deze vorm van hulp willen wij graag 
op basis van artikel 2 van onze statu-
ten naast en binnen het vrijwilli-
gerswerk en het professionele werk 
actief in de vereniging gaan bevorde-
ren. 

Zelfhulpgroepen 
Wij hebben nog een bijzondere reden 
om de voorkeur te geven aan het woord 
„onderlinge hulp" en dat is dat wij on-
der dit begrip zelfhulp en zelfhulp-
groepen willen brengen. De leden van 
zelfhulpgroepen zijn onderling „geno-
ten" van elkaar. Bij zelfhulpgroepen 
behoef je overigens niet alleen te den-
ken aan de leniging van psycho-sociale 
nood (anonieme alcoholici enz.), je kan 
ook denken aan groepen die op een 
heel praktische wijze bezig zijn, zoals 
moeders, die elkaar helpen bij de op-
vang van hun kinderen, groepen men-
sen die samen hun huizen bouwen, on-
derlinge belangenbehartiging en der-
gelijke. 
Uit de stroom van publikaties over 
dat onderwerp blijkt dat er veel be- 

langstelling voor bestaat. Een on-
verwacht gevolg van die publikaties 
is dat er een indruk wordt gewekt dat 
zelfhulp iets moeilijks is en dermate 
gecompliceerd dat het maar beter aan 
therapeuten en deskundigen kan 
worden overgelaten. Onze stelling 
daarbij is heel ongenuanceerd. 	dat 
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Terug naar het uitgangspunt. Als Hu-
manitas beter als vereniging gaat op-
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stelling voor de grotere structurele 
problemen die van invloed zijn op wel-
zijn, zoals milieu, kernenergie en 
vraagstukken over oorlog en vrede. 
Maar wij vergeten wel eens onze eigen 
leden, terwijl toch die leden de voor-
waarden kunnen scheppen waaronder 
hulpverlening mogelijk wordt, en bo-
vendien kunnen die leden misschien 
best eens zelf — en wie niet — wat hulp, 
ondersteuning, advies of belangenbe-
hartiging gebruiken. 

Bijeenkomsten met leden en 
niet-leden 
Je kunt elkaar alleen leren kennen als 
je elkaar ontmoet en dan het liefst 
meerdere keren per jaar. Uit die ont-
moetingen, door wat er in die ontmoe-
tingen plaatsvindt, komt meestal 
waardering voor een ander tevoor-
schijn. 
Onder waardering wordt hier in de eer-
ste plaats verstaan een waarderen als 
mens. Uitdrukkingen als: ,dat is een 
fijne vent of vrouw", „met die' vrouw of 
man kun je goed praten", geven daar 
iets van weer. Maar die waardering kan 
ook gelegen zijn in het feit dat blijkt dat 
een ander over een onderwerp ver-
standige dingen kan zeggen waarmee 
je zelf verder komt. 
Naast het kennen en waarderen van 

(vervolg op pagina 6) 
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was het dilemma. Een scheiding zou ze 
vooral voor haar twee kinderen ver-
schrikkelijk vinden. Maar ja, . . . ze) 
kan je toch ook niet verder, zei ze. Advi-
seren is moeilijk in zulke gevallen. Ik 
heb geluisterd, haar wat vragen ge-
steld. lk kon iets zeggen over dingen die 
ik zelf had ervaren, meer niet. Uitein-
delijk zal ze zelf tot een beslissing moe-
ten komen, maar als ze wil kan ze na-
tuurlijk steeds bij mij aankloppen. Ze- 
ker nu zal ik haar niet in de steek /a-ten!, 

2. „Een vriend van mij overleed, hij 
was langdurig ziek geweest. Zijn 
vrouw vroeg mij enkele woorden te 
willen zeggen bij de crematie. Hoe 
moeilijk ik dat ook vind, ik heb het ge-
daan. Later heb ik haar en de kinderen 
zo goed als ik kon opgevangen. Veel 
was dat niet want ik heb een drukke 
baan, maar alle beetjes helpen."  

3. „Mijn vrouw lag in het ziekenhuis. 
Niets bijzonders. Misschien moest haar 
appendix eruit. Ik zou zo goed en zo 
kwaad als dat ging voor de kinderen 
zorgen. Na twee dagen kreeg ik angina 
met 400  koorts zodat ik geen voet voor de 
andere kon zetten. Gelukkig kon ik 
vrienden bellen die de zorg voor de kin-
deren konden overnemen." 

Op deze manier is voor veel mensen 
„helpen" een dagelijkse bezigheid. „Je 
helpt familieleden, buren, kennissen 
en vrienden, collega's, als iets volko-
men vanzelfsprekends. De meeste 
hulpverlening vindt blijkbaar plaats 
buiten de professionele sfeer: in de 
vorm van het uitwisselen van ervarin-
gen, het profiteren van wat een ander 
op hetzelfde vlak al eens heeft meege-
maakt. De mogelijkheden voor de 
„gewone" hulpverlening op basis van  

medemenselijkheid en sociaal contact 
lijken onuitputtelijk". 

Professionele hulp en 
vrijwillige hulp 
Zo komen we tot de constatering dat 
niet alle hulp hetzelfde is. We spreken 
over professionele hulp op het sociale 
vlak als we het optreden bedoelen van 
maatschappelijk werkers, psycholo-
gen, psychiaters, pedagogen en hoe al 
die andere therapeuten zich noemen. 
Deze professionele hulp komt vooral in 
actie waar de spontane hulpverlening 
het laat afweten, hetzij omdat iemand 
vereenzaamd is of omdat de sociale 
kring waarin iemand verkeert niet de 
juiste hulp en ondersteuning kan ge-
ven. Iemand met een homofiele inslag 
in een omgeving van E.O.-fanaten b.v. 
zal zich in zo'n omgeving niet zo gauw 
geholpen weten. Humanitas is over de 
professionele hulpverlening van het 
begin af aan van mening geweest dat 
„de hulp vooral moet aansturen op het 
bereiken van mondigheid en op eman-
cipatie van de mens-in-nood en dat kan 
ondermeer door het bevorderen van 
nieuwe contacten, zodat de spontane 
hulp weer (mede) een goede rol kan 
gaan spelen." 

En dan is er het eigen vrijwilligerswerk 
van de vereniging, zoals: het verlenen 
van hand- en spandiensten, het optre-
den van vrijwilligers in ziekenhuizen 
en bejaardentehuizen e.d., info-hulp en 
dat soort dingen. 

Onderlinge hulp 
„Hulp" is geen vaststaand begrip, er 
zijn vele soorten hulp. Terug naar de 
drie voorbeelden. Je kan de vraag 
stellen: hoe moeten we deze vorm van 
hulp noemen? De term „spontane 
hulp", voldoet niet zo erg. Professio-
nele hulp en vrijwillige hulp kan best 
spontaan geboden worden. Anderzijds 
kan deze vorm van hulp ook best op-
zettelijk worden gegeven. Het zou „le-
venshulp" kunnen heten als dat niet zo 
theatraal klonk, of „genoten-hulp'',  
waarbij het woord „genoten" iets tot 
uitdrukking brengt als: de één helpt de 
ander en omgekeerd, op basis van ge-
lijkwaardigheid. Dit woord brengt tot 
uitdrukking dat er in veel situaties 
geen scherpe scheiding te trekken valt 
tusssen „helpers" en „hulpbehoeven-
den". Hattinga Vers chure spreekt over 
„mantelzorg", maar dat woord brengt 
de wederkerigheid, de gelijkwaardig-
heid onvoldoende tot uitdrukking, al is 
het wel zo, dat deze vorm van hulp je 
als het ware als een warme, vertrouwde 
mantel kan omgeven. Voorlopig geven 
wij de voorkeur aan het woord „onder-
linge hulp". 

Kenmerken Onderlinge hulp 
Laten we proberen de kenmerken van 
onderlinge hulp eens op te sporen. In 
de eerste plaats zien we dan de gelijk-
heid van de betrokkenen, men staat als 
het ware als „lotgenoten" naast elkaar. 

4 5 
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De jaarrekening 1980 van het Centraal Bureau van de vereni-
ging geeft geen grote verschillen aan ten opzichte van het jaar 
daarvoor. 
De personele kosten zijn iets lager dan het voorgaande jaar, 
hetgeen wordt veroorzaakt door het vertrek van een ongesub-
sidieerde administratieve medewerker. De door dit vertrek 
ontstane vacature is slechts gedeeltelijk vervuld. 
De bureaukosten zijn ongeveer met 5% gestegen. 
De organisatiekosten zijn als gevolg van frequenter vergade-
ren van diverse bestuurscommissies en werkgroepen, alsmede 
door de hoge kosten voor de Algemene Vergadering (een extra 
voorbereidingsbijeenkomst t.b.v. het Vrijwilligersspel) wat 
sterker gestegen. 
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Mensen helpen mensen 
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een persoon blijkt vaak dat je in een 
groep mensen, de één om die reden 
waardeert en een ander om een andere 
reden. 

Als meerdere mensen bijeen zijn dan 
kan men elkaar ook stimuleren om er-
gens over na te denken en dat vervol-
gens bespreekbaar te maken. Een groep 
heeft vaak de behoefte om zich een doel 
te stellen: „waarom zijn we bij elkaar", 
„wat kunnen we gaan doen". Het „wij" 
-gevoel wil men praktisch tot uitdruk-
king brengen. 

Hoe kan een afdeling van Humanitas 
bovengeschetste situatie nu bevorde-
ren of creëren? Het antwoord lijkt vrij 
eenvoudig en is het waarschijnlijk ook. 
„Je schept situaties waar mensen el-
kaar kunnen ontmoeten". Hiervan en-
kele voorbeelden, waarbij elke situatie 
zoals: dorp, stad, wijk, veel leden, wei-
nig leden, enz. een rol zal spelen. Crea-
tief denken met een aantal mensen le-
vert voor die situaties meestal wel een 
oplossing. 

Niet-gestructureerde 
bijeenkomsten: 
- Men nodigt mensen uit om eens in 
de maand een kop koffie te komen 
drinken bij je thuis, met het motief: 
„We zijn allemaal lid van Humanitas, 
maar we kennen elkaar niet of slechts 
oppervlakkig; dat willen we graag 
veranderd zien". 
- In een lokaal (ruimte van Humani-
tas) wordt regelmatig een soos geor-
ganiseerd. De bedoeling is dat ieder-
een binnen kan lopen, een kop koffie 
kan drinken, een praatje maken, enz. 
Er ligt informatie over de activiteiten 
van de afdeling en de vereniging, enz. 
- Op één zondag in de maand wordt er 
gewandeld. Alle leden kunnen mee-
doen. Ergens onderweg wordt een ca-
fé aangedaan. (Wie niet lopen kan zou 
daar op een andere wijze naartoe 
kunnen gaan). Praten staat vrij en 
ideeën voor de volgende keer worden 
met elkaar besproken. Als algemene 
opmerking geldt: ook introducees en 
niet-leden zijn op deze bijeenkomsten 
welkom, want op die manier wordt de 
vereniging interessant voor mensen 
die lid willen worden. 

Min of meer gestructureerde 
bijeenkomsten: 
- Eens in de maand wordt er een le-
zing georganiseerd over een onder- 

spreking georganiseerd van een boek 
dat een of ander welzijnsonderwerp 
behandelt. 
- Er worden bespreksgroepen geor-
ganiseerd die óf zelf bepalen waar-
over ze het zullen hebben óf die met 
een bepaald, van tevoren vastgesteld 
onderwerp, aan de gang gaan. 
- Er worden werkgroepen georgani-
seerd die zich met bepaalde onder-
werpen bezighouden. Activiteiten 
organiseren of voorstellen doen wat 
de afdeling op dat vlak zou kunnen. 
- Acties organiseren en vragen aan 
ieder, die belangstelling heeft of be-
trokken is bij het betreffende onder-
werp, mee te doen. 
- Eens in de maand een bijeenkomst 
bij een bestuurslid, die zijn deur 
openstelt, voor leden en belangstel-
lenden, een kop koffie aanbiedt en ge- 

legenheid schept om met elkaar te 
praten en informatie geeft over de af-
deling en de landelijke vereniging. 
Waar men kan signaleren welke 
problemen er zijn, zowel persoonlijke 
als die van meer algemene aard. 

Deze opsomming is niet uitputtend en 
door het creatief denken van een aantal 
mensen in een afdeling zijn er zeker 
meerdere, mogelijk meer geëigende, 
oplossingen te bedenken. En ook hier 
geldt de opmerking: stel de bijeen-
komsten open voor geïnteresseerde 
niet-leden. 

Tot besluit 
Eigenlijk zou iedere afdeling jaarlijks 
de leden een programma moeten aan-
bieden waarin zo'n vier tot tien bijeen-
komsten zijn opgenomen met voor elk 
wat wils. Het ideaal is dat iedere afde-
ling voortaan een jaarprogramma pre-
senteert. 

In de bijlage worden honderd sugges-
ties gedaan voor de vulling van een 
jaarprogramma. Het aantal suggesties 
is beperkt gehouden waarmee gezegd 
wil zijn dat het aantal mogelijkheden 
voor allerlei interessante bijeenkom-
sten zeer ruim is. Veel van de sugges-
ties zijn trouwens gebaseerd op con-
crete ervaringen binnen de vereniging. 

Wij vragen de instemming van de Al-
gemene Leden Vergadering 1981 met 
dit idee en wij vragen de medewer-
king van de Vergadering om te berei-
ken, dat iedere afdeling, te beginnen 
in 1982, de leden een eigen jaarpro-
gramma kan aanbieden. 

De jaarprogramma's zijn geen doel op 
zich. Doel is de voorwaarden te schep-
pen waardoor de hulpverlening van de 
vereniging aan anderen kan worden 
geoptimaliseerd en bovendien de 
voorwaarden te scheppen waaronder-
als vanzelf - de onderlinge hulpverle-
ning gestalte kan krijgen. Om het eens 
in welzijnsjargon te zeggen: de jaar-
programma's zijn intermediaire doelen 
die op zichzelf best leuk zijn om aan te 
werken. 

De stijging van de voorlichtingskosten 
wordt grotendeels veroorzaakt door de 
uitgave van drie brochures (Nota 
Jeugdwelzijn, Werkmap voor vrijwilli-
gerswerk en de nota „Hulpverlenen"). 
De bijdrage aan het jeugdbescher-
mingswerk bedroeg dit jaar 
f 178.970,— (in 1979: f 217.000,—). He-
laas is het hoofdbestuur van mening 
dat de jaarlijkse bijdrage aan het 
jeugdbeschermingswerk nog verder 
teruggebracht moet worden, gezien de 
konsekwenties voor de financiële posi-
tie van de vereniging. 
Ten behoeve van diverse activiteiten, 
zowel van het hoofdbestuur (w.o. be-
stuurscommissies) als van de afdelin-
gen en gewesten, zijn  door de ver-
schillende „activiteitsfondsen", on-
dergebracht bij de Stichting Beheer 
Fondsen Centraal Bureau Humanitas, 
bedragen tot totaal f 152.279,72 be- 

Het
schi khboaoafrdgbeesstteuludr. 

heeft ook dit jaar 
emeend dit bedrag aan de onder-
cheiden fondsen te doteren, opdat de-

ze fondsen op peil blijven. 
Overigens zal op de Algemene Verga-
dering afzonderlijk verslag worden 
uitgebracht over de activiteiten van de 
Stichting Beheer Fondsen Centraal 
Bureau Humanitas en van de Stichting 
Beheer Onroerende Goederen Huma-
nitas. 

Stijgen en dalen 
De regelmatige baten zijn met een 
kleine f 75.000,— toegenomen door de 
geringe trendmatige stijging van over-
heidssubsidies en een nabetaling van 
enkele jaarlijkse bijdragen van be-
vriende organisaties over voorgaande 
jaren. De overige baten geven een da-
ling te zien die grotendeels veroorzaakt 
wordt door een lagere opbrengst van 

Penningmeester legt verantwoording 
af. 

onze financiële acties van ruim 
f 78.000,—. Juist daarom is het verve-
lend te moeten constateren dat de 
daadwerkelijke medewerking door de 
afdelingen van onze vereniging aan 
met name de voorjaarsloterij, steeds 
geringer wordt. 
Daar we er bovendien van de op de 
hoogte werden gesteld dat de jaar-
lijkse bijdrage van het Koningin 
Juliana Fonds in 1982 komt te verval-
len, zullen we, willen we tenminste op 
hetzelfde niveau blijven functione-
ren, veel aandacht moeten geven aan 
onze fondswerving. 

Het sinds een groot aantal jaren niet 
meer voorgekomen financiële tekort 
op de jaarrekening van het Centraal 
Bureau bedraagt f 64.962,—. Dit be-
drag zal in mindering worden gebracht 
van het vermogen van de vereniging. 

werp waarmee Humanitas te maken 
heeft of te maken zou kunnen krijgen • 
(maatschappelijke onderwerpen). Ie-
dereen is vrij om te komen en kan ie-
dereen meenemen en te kennen geven 
waarover de volgende keer gesproken 
kan worden. 
- Er wordt regelmatig een boekbe- 

Je hebt elkaar nodig. 
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Je inzetten voor buitenlandse werknemers: ook vrijwilligerswerk. 
geelt111011. 

Jaarverslag 1980 
„Zonder twijfel is 1980 het jaar geworden waarin we werden 
geconfronteerd met de gevolgen van de economische terug-
gang. We merkten dat aan het teruglopen van de inkomsten, 
zowel uit subsidies van de overheid als uit de eigen fondswer-
ving en aan de andere kant merkten wij dat door het toenemen 
van de belangstelling voor een organisatie als Humanitas. Die 
belangstelling komt enerzijds van mensen die graag een beroep 
op Humanitas willen doen voor hulp en anderzijds wordt van 
Humanitas verwacht, dat wij op positieve wijze iets kunnen 
bijdragen aan de oplossing van de problemen die zich in onze 
samenleving voordoen. Een moeilijke situatie", aldus de inlei-
ding van het Jaarverslag 1980, dat dezer dagen gaat verschij-
nen. 

De LAVA: Een belangrijk initiatief 
dam, Utrecht en Den Haag, „waar uit-
stekende kontakten bestaan met ande-
re jeugdbeschermingsinstellingen en 
waar het aantal pupillen toenam." 
Wat de kwaliteit van het werk betreft, 
kan gemeld worden, dat niet alleen 
binnen de vereniging, maar ook via 
vertegenwoordigingen in allerlei 
jeugdbeschermingsoverleg, gestreefd 
werd naar verbetering van het werk. 
Hoewel er veel voetangels en klemmen 
op de weg lagen, kon niettemin met de 
aankoop van twee premiekoopwonin-
gen in Zoetermeer, voldaan worden 
aan het congresbesluit om „méér Hu-
manitas-gezinshuizen te openen". 

Vrijwilligerswerk 
Meer dan in andere jaren heeft 1980 in 
het teken gestaan van het aandragen 
van mogelijkheden voor de activering 
van het vrijwilligerswerk in de afdelin-
gen. Het verschijnen van de „Werkmap 
voor Vrijwilligerswerk" was hiervan 
een voorbeeld. 

Veel vrijwilligerswerk werd gereali-
seerd: w.o. telefoonketens, bejaar-
denclub- en vakantiewerk, werk-
groepen die zich inzetten voor woon-
wagenbewoners, en buitenlandse 
werknemers, Info-winkels en natuur-
lijk wordt 't Hiekerhoes genoemd en 
alle vrijwilligers die als bestuurders 
of vertegenwoordigers in andere or-
ganisaties, activiteiten mogelijk hel-
pen maken. 
Aan de Algemene Vergadering 1980 
die via en simulatiespel aandacht be-
steedde aan vrijwilligersactiviteiten 
kon een inmiddels verschenen bro-
chure Spelen en Leren, worden ont-
leend. 

Zoekconferentie 
De Bestuurscommissie Humanitas 
Welzijn Ouderen hield een „zoekconfe-
rentie Sporen van de toekomst", waar 
ondermeer woonverbanden, arbeid, 
onderwijs, vrije tijd en de zin van het 
leven, aan de orde kwamen. Het ver-
slag verschijnt binnenkort in boek-
vorm. Ontevreden was de BHWO over 
een ontwerp-instellingenbesluit voor 
een Raad voor het Ouderenbeleid van 
de hand van staatssecretaris Wallis de 
Vries. 
De JOT meldt dat de vraag naar de ge-
spreksmappen „Iedere tijd is Leeftijd" 
en „In de loop van je leven", de ver-
wachtingen heeft overtroffen. In het 
verslagjaar werden drie werkgroepen 
geformeerd, die zich bezig houden met 
arbeid en levensloop, oudere vrouw en 
hulpvraag ouderen. Veel activiteiten 
bij de Projektgroep Delinkwentie en 
Samenleving. Vooral het voorlich-
tingsprojekt mag zich in veel belang-
stelling verheugen en een aantal nieu-
we coordinatoren moest worden aan-
gezocht om aan de vraag naar voorlich-
ting te kunnen voldoen. Verder in dit 
jaarverslag aandacht voor o.m. de 
werkzaamheden van HIVOS en HSN 
(Humanistisch Studiecentrum Ne-
derland). 

Op de Algemene Vergadering van oktober a.s. zal de LAVA 
(Landelijke Adviescommissie Vrijwilligers Activiteiten), die 
door het hoofdbestuur van Humanitas in het leven is geroepen, 
aan de leden worden gepresenteerd. Deze in augustus te instal-
leren Adviescommissie zal zich speciaal gaan bezig houden met 
het beleid van de vereniging wat het vrijwilligerswerk betreft. 
Dit initiatief is voortgekomen uit het besef dat we dagelijks de 
konsekwenties ondervinden van maatschappelijke ontwikke-
lingen èn veranderingen, zonder dat het beleid hierbij is aan-
gepast. De voorzitter van de LAVA, drs. Philip H. van Praag 
schreef naar aanleiding van de komende presentatie aan de 
leden, onderstaand artikel. 
Veel leden uit alle delen van het land hebben zich al bereid 
verklaard aan het werk van LAVA deel te nemen. Na deze 
nadere kennismaking zal de belangstelling voor LAVA onge-
twijfeld nog groter worden! 

pij zijn ingrijpende veranderingen 
aan het optreden. 
Heel scherp wordt dat betoogd in een 
onlangs verschenen boek van Alvin 
Toffler: „The third Wave"; in het Ne-
derlandse verschenen onder de titel 
,De derde Golf' (uitgave van Van 
Veen, Utrecht). Toffler toont aan dat de 
mensheid duizenden jaren nodig heeft 
gehad voor „de agrarische revolutie". 
Na deze eerste golf heeft zij zo'n drie-
honderd jaar nodig gehad voor de in-
dustriële revolutie( de tweede golf) en 
de derde golf zal waarschijnlijk niet 
meer nodig hebben dan enkele tien-
tallen jaren. Deze derde golf begint 
zich reeds nu in steeds vollere omvang 
aan te dienen. 
Tijdens de tweede golf zien wij dat de 
markt-economie (socialistisch of kapi-
talistisch) èn gebaseerd op „begeerte-
ethiek" zich enorm uitbreidt. In deze 
periode had en heeft nog steeds per-
soonlijk succes een hoge prioriteit. 

Derde golf 
De derde golf die zich nu in hoog tem-
po aankondigt, gaat gepaard met een  

sterke toename van zelfhulp, doe-het-
. zelf-activiteiten en prosumptie. De 
doe-het-zelf zwangerschapstest, het 
zelf schilderen van je huis, telefonische 
begeleiding bij het repareren van je 
koelkast en duizenden andere activi-
teiten ontwikkelen en vermeerderen 
zich van jaar tot jaar. 
De klassieke tegenstelling tussen 
producent en consument vervaagt en 
een nieuwe mensentype verschijnt: 
de prosument, in wiens leven het zo-
genaamde marktmechanisme een an-
dere rol begint te spelen dan in ons 
vaak nog overwegend consumenten-
bestaan. Dat woord „overwegend" is 
betrekkelijk, want van jaar tot jaar 
moeten we allemaal steeds meer zelf 
gaan doen. Het gaat hier niet om een 
groeiend hobbyisme. De produktie 
voor eigen gebruik gaat waarschijn- 
lijk ook een steeds grotere economi-
sche betekenis krijgen ... Naarmate 
dat meer van onze tijd gaat opeisen, 
gaat dat ook ons leven gestalte geven 
en ons sociaal karakter vormen. 

Van professionele naar 
soli dariteitshulp 
Deze veranderende verhouding tussen 
produktie en consumptie komt ook 
sterk tot uitdrukking in de verschui-
ving van professionele hulp naar soli-
dariteits- en ook zelfhulp. 
Toffler geeft daarvan spectaculaire 
voorbeelden uit Amerika. Het is voor 
ons interessant hiervan kennis te ne-
men, omdat deze ontwikkeling zich 
ook in ons land voordoet. 
In Detroit ontstonden in korte tijd een 
vijftigtal rouw-groepen om mensen 
over het verlies van een familielid of 
vriend heen te helpen. In Australië 
ontstond GROW, een organisatie van 
voormalig verpleegden in inrichtingen 
en van „mensen met geestelijke 
problemen". GROW heeft nu afdelin-
gen in Hawaï, Nieuw-Zeeland en in 
Ierland. In 22 Amerikaanse staten is 
een organisatie in oprichting onder de 
naam „Parents of Guys and Lesbians" 
voor ouders van homofiele kinderen. 
In Engeland bestaat „Depressive As-
sociated" met 60 onderafdelingen. 
Overal ontstaan groepen voor drugs-
en alcoholverslaafden, zware rokers, 
alleenwonende ouders, weduwen en 
nog vele anderen. Dat mensen die in 
moeilijkheden zitten, daar samen over 
praten om van elkaar te leren is na-
tuurlijk niets nieuws, maar vroeger 
werd dat niet, zoals nu wel gebeurt, 
georganiseerd. 

Riesman en Cartner van het Néw 
Human Services Institute schatten 
dat op dit moment alleen al in de V.S. 
meer dan 500.000 van dergelijke groe-
pen bestaan; dat wil zeggen één voor 
elke 435 inwoners. En dagelijks ko-
men er nieuwe groepen bij. Vele zijn 
slechts een kort bestaan beschoren, 
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Niet verwonderlijk dus, dat we in het 
hoofdsrik Maatschappelijke Dienst-
verlening lezen: „Helaas belemmert de 
beperkte mankracht van Humanitas 
op landelijk en provinciaal niveau het 
voeren van een voldoend slagvaardig 
beleid, terwijl het mede hierdoor niet 
mogelijk is om de vele vrijwilligers de 
steun te geven, die ze zo broodnodig 
hebben". 
En ook: „Het terugdraaien van over-
heidssubsidies betekent: helaas on- 

voldoende kansen voor nieuwe activi-
teiten. Maar gelukkig worden binnen 
de vereniging sporen van spontane 
hulpverlening onderkend". 
Ook deJeugdbescherming ziet donkere 
wolken boven het jeugdbescher-
mingswerk hangen, maar „niettemin 
blijft de opvatting gehuldigd, dat juist 
kinderbeschermingskinderen en hun 
gezinnen niet de dupe mogen worden 
van de overheidsbezuinigingen."Veel 
goed nieuws uit de afdelingen Rotter- 
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Er zijn naar mijn mening redenen 
aanwezig om het verschijnsel vrijwil-
ligerswerk in onze jaren nader te be-
schouwen. Humanitas is immers 
voortgekomen uit solidariteit van 
vrijwilligers met de medemens. En tot 
op de huidige dag wordt Humanitas 
gedragen door vrijwilligers, zonder 
wier inzet de vereniging niet denkbaar 
zou zijn. 
Waarom moeten wij het verschijnsel 
vrijwilligerswerk opnieuw aan een 
grondige beschouwing onderwerpen? 
Het antwoord luidt, dat mijn eigen er-
varingen, alsmede publikaties van de 
laatste jaren hiervoor in eerste plaats 
de aanleiding vormen. Zowel mijn ei-
gen ervaringen als deze publikaties 
zijn eigentijds. Het kan niet anders of 
die moeten onder invloed staan van de 
actuele maatschappelijke ontwikke-
lingen en ik ontleen hieraan een visie, 
die bijna te vanzelfsprekend is: 

Het verschijnsel vrijwilligerswerk 
kan niet los gedacht worden van de 
ontwikkelingen in de maatschappij 
waarin we leven, èn in de maatschap- 

„Ander" mens op komst? . . . 



GROETEN UIT NEW YORK 

Tewerkgesteld in 
verpleegtehuis 

De bi ()eiture „Spelen en Leren" (een verslag van de Alg. Verg (lering 
1980) kan worden besteld door f 5,— (incl. portokosten) over te maken op 
gironummer 582.000 ten name van Humanitas, .1. W. Brouwersstraat 16, 
Amsterdam met vermelding: Nota Spelen en Leren. 

Straatbeeld Manhattan. 
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maar voor elk groepje dat verdwijnt, 
komen er méér terug. (Toffler pag. 
253/54). 
In dit verband wil ik erop wijzen dat de 
maatschappelijke ontwikkeling die 
zich ook in onze streken voltrekt, diep-
gaande invloed én steeds méér invloed 
7a1 gaan uitoefenen op ons sociale le-
ven. Dit nu is voor Humanitas van le-
vensgrote betekenis! 
Het betekent namelijk dat we zeer 
zorgvuldig zullen moeten nagaan wat 
de konsekwenties van deze ontwikke-
ling zijn voor onze vereniging en met 
name voor ons verdere beleid inzake 
ons vrijwilligerswerk. 
De ingrijpende veranderingen, die zich 
in de maatschappij aan het voltrekken 
zijn, kunnen niet anders dan van grote 
invloed zijn op het karakter en de „or-
ganisatie" van het vrijwilligerswerk. 
In het bovenstaande gaf ik mede aan de 
hand van Toffler al aan, dat omvang en 
betekenis van vrijwilligerswerk en 
zelfhulp, die overigens met elkaar te 
maken hebben, enorm toenemen. Dat 
is ook merkbaar in onze Nederlandse 
samenleving. En ook het vrijwilligers-
werk van Humanitas ondergaat hier-
van de invloed. Maar . . . als Humanitas 
hebben we ons nog niet voldoende re-
kenschap gegeven van de konsekwen-
ties van de ingrijpende maatschappe-
lijke veranderingen, die zich aan het 
voltrekken zijn, noch hebben wij een 
beleid ontwikkeld, dat Humanitas, als 
gevolg van deze ontwikkeling, zal moe-
ten gaan voeren. 

LAVA 
Dit nu was voor het hoofdbestuur 
aanleiding om de Landelijke Advies-
commissie Vrijwilligers werk Activi-
teiten, in de wandeling al LAVA ge-
noemd, in het leven te roepen. 
Er gebeurt al heel veel in ons land. 
Maar als we bij de tijd willen blijven, 
zullen we serieus moeten nadenken, 
Me we dat „gebeuren" bij de tijd kun-
nen brengen of houden. 
Hiervoor zijn studieconferenties 
noodzakelijk en deskundigen van 
verschillende disciplines zullen ge-
raadpleegd moeten worden. Hun ad-
viezen zullen we moeten wegen op 
hun betekenis voor ons. In nauw over-
leg met de werkers in de afdelingen 
(bestuurders en de op directe hulp ge-
richte vrijwilligers) zullen de activi-
teiten moeten „sturen." 
Verwacht kan worden, dat onze aan-
trekkingskracht op jongeren weer zal 
toenemen, als we onze activiteiten op 
de behoeften in de maatschappij rich-
ten. Jongeren worden immers aange-
trokken door de uitdaging. En van een 
uitdaging kan in onze jaren worden ge-
sproken. 
Ook verwacht ik dat geluiden van 
twijfels over de toekomst van Huma-
nitas zullen verstommen als een 
nieuw elan gerechtvaardigd blijkt te 
zijn. De teleurstelling onder het 
doemdenken, zal zich dan bij velen 
kunnen omzetten in toekomstgeloof 
en enthousiasme! 

drs. Philip H. van Praag 
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Werken en studeren in de VS 
De Council of international programs for youth leaders and social workers, geves-
tigd in Cleveland (VS), organiseert in 1982 studiereizen die de deelnemers de 
gelegenheid geven kennis te maken met het welzijnswerk in de Verenigde Staten 
en met het leven in de Amerikaanse samenleving. Het programma begint in april 
in New York en wordt eind augustus 1982 afgesloten in Washington; ook is er een 
uitgebreid programma (13 maanden). 

Er is plaats voor zes Nederlanders tussen de 23 en 40 jaar die in de praktijk 
werkzaam moeten zijn en de Engelse taal redelijk beheersen. Voor de uitzending 
komen maatschappelijk werkers, jeugd- en vormingsleiders, cultureel werkers, 
Blo-onderwijzers en werkers in de sociale gezondheidszorg in aanmerking. 

De studiereis omvat een programma van vier of dertien maanden en behelst een 
introductiecursus van zes weken en daarna werken in de praktijk. Bij de plaatsing 
bij een instelling in een der universiteitssteden wordt zoveel mogelijk rekening 
gehouden met de belangstelling van de deelnemer. De deelnemers ontvangen 
tijdens hun verblijf in de Verenigde Staten zakgeld. Kost en inwoning is gratis. 
Bovendien kunnen de deelnemers aan het programma een tegemoetkoming krij-
gen in de overtochtskosten. 

Belangstellenden kunnen zich voor 20 september 1981 aanmelden bij de Cip-secre-
taris drs. F. G. Stafleu, Nationale raad voor maatschappelijk welzijn, Eisenhou-
werlaan 146, 2517 KP 's-Gravenhag e (070-512141) of bij de Nederlandse voorzitter 
van de Cleveland international fellowship, mevrouw M. H. S. Maessen, Willem van 
Oranjelaan 32. 4837 AK Breda (076-655590). 

Tot mijn niet geringe verbazing ben ik 
na de oriëntatieperiode in het 
C.I.P.-programma in een verpleegte-
huis te werk gesteld. Het Margaret 
Tietz Center ligt in Queens, één der 
stadsdelen van New York City. Het is 
voor mij erg moeilijk geweest om in de-
ze instelling aan de slag te gaan. Het is 
de eerste keer in mijn leven dat ik ooit 
een verpleegtehuis van binnen heb ge-
zien. Het is soms depressief: het is niet 
erg opwekkend om mensen in hun laat-
ste levensfase te zien. Anderzijds ga je 
zelf juist meer genieten van het leven, zo 
lang als het kort is. Het Margaret Tietz 
Center is speciaal bedoeld voor slacht-
offers van Nazi Duitsland: 50% van de 
bewoners zijn Joden uit het oude Euro-
pa. De Duitse taal is daarom een be-
langrijke bron voor communicatie; 
veel gesprekken komen vaak terug op 
de holocaust. De instelling is 10 jaar 
geleden gesticht door een groep mensen 
die na 1933 vanuit Centraal Europa 
naar de Verenigde Staten kwam. Het is 
een „non-profit voluntary" instelling; 
50% van de verpleegtehuizen blijkt hier 
commercieel te werken! Het instituut 
heeft een capaciteit van 200 bedden; het 
is een modern gebouw met een rustge-
vende entree. De meeste verdiepingen 
worden in beslag genomen door de ver- 

pleegafdeling met 120 bedden: op deze 
,,Skilled Nursing Facility"  werkt het 
leeuwedeel van het verplegend perso-
neel. In de top van het gebouw verblij-
ven de bewoners die nog tamelijk ge-
zond zijn d.w.z. redelijk zelfstandig 
kunnen functioneren. Deze twee ver-
diepingen worden de 

'
Health Related 

Facility" genoemd met'  in totaal 80 
bedden. Dagelijks zijn 225 stafmensen 
in de weer om het instituut  draaiende 
te houden. De fysieke en medische ver-
zorging neemt een groot deel van de 
menselijke energie in beslag. Een 83ta1 
vrijwilligers staan ter beschikking om 
bij tal van aktiviteiten bij te springen. 
Sommige doen dat al vele jaren: ik was 
getuige van een jaarlijkse lunch-bij-
eenkomst waar de vrijwilligers als 
dank een certificaat kregen. 
Allerlei recreatieve aktiviteiten wor-
den opgezet om het leven voor de bewo-
ners zo aangenaam mogelijk te maken. 
Handwerken, muziek luisteren, bingo, 
films, Duitse gedichten en een enkele 
keer een excursie. Zo ben ik met een 
25tal bewoners naar de opera Tosca in 
de open lucht van het Central Park in 
Manhattan geweest: een ware beleve-
nis! 
De afdeling maatschappelijk werk is  

voor een verpleegtehuis uitzonderlijk 
groot. Een vijftal „social workers" heb-
ben ieder een groot aantal bewoners 
(patiënten) onder hun hoede. Een groot 
deel van het maatschappelijk werk is 
gericht op individuele kontakten, die 
keurig geregistreerd worden. Echter, 
ook enkele groepen staan op het weke-
lijkse programma. Het blijkt bijzonder 
moeilijk te zijn om bewoners in een 
groep over hun problemen te laten pra-
ten. Een omvangrijk papieren systeem 
inventariseert de fysieke en mentale 
toestand van de patiënt resp. bewoner. 
Uiteraard heb ik mij - in deze tijd van 
bezuinigingen - afgevraagd wat zo'n 
voorziening de gemeenschap wel alle-
maal kost. Om een indruk te geven, 
noem ik enkele cijfers. 
De gemiddelde verblijfsduur voor de 
bewoners in het Margaret Tietz Center 
is drie jaar. Voor een „semi-private 
room" (twee mensen op één kamer!) 
moet je in de verpleegafdeling $ 101.15 
per dag betalen. De kosten voor een 
„private room" in de „Health Related 
Facility" zijn $ 81.55 per dag. 
Slechts 14% van de bewoners is in staat 
om dit alles uit eigen zak te betalen. 
Voor al die overige mensen springt de 
overheid bij. Een ingewikkeld systeem 
van financiële hulp verleend door de 
overheid, bepaalt in feite het inkomen 
van het tehuis. Van die mensen krijgt 
81% financiële hulp op medische indi-
catie ( „medicaid"). De Staat New York 
springt bij als deze mensen minder dan 
$ 2500 bezitten. De overige 5% inkom-
sten komen van de federale regering in 
Washington op een z.g. sociale indica-
tie („medicare"). Gedurende maxi-
maal 100 dagen betaalt Washington in 
deze regeling een groot gedeelte van de 
kosten voor degenen die ouder zijn dan 
65 jaar. Het gaat in totaal om giganti-
sche bedragen. Het Margaret Tietz 
Center ontvangt via de „medicaid" 
steun per jaar al $ 4.6 million. De totale 
kosten voor een patiënt worden per 
jaar voor de verpleeg afdeling op 
$ 35.000 geschat. Voor de „Health Rela-
ted Facility" geldt een vergelijkbaar 
bedrag van $ 25.000 per jaar. De in-
komsten voor het tehuis stijgen per jaar 
met ± 10%: de vooruitzichten zijn wat 
dat betreft met de nieuwe Reagan-re-
gering somber. Verwacht wordt dat al 
in het najaar de bezuinigingswoede de 
verpleegtehuizen zal treffen. 
De mensen in het Margaret Tietz Center 
zijn zeer aardig tegen me. Het feit dat 
ik uit Nederland kom, is vaak reeds een 
gesprek waard. Veel ervaringen uit de 
tijd van de Tweede Wereldoorlog wor-
den voor mij opgehaald. Ons land heeft 
een enorm goede reputatie: ik ben nog 
niemand tegen gekomen die op Neder-
land is afgeknapt . . . 
Deze zomer zullen tal van aktiviteiten 
in het teken van Nederland staan. Men 
heeft vanwege mijn aanwezigheid ons 
land als algemeen thema gekozen. Voor 
mij de taak om duidelijk te maken dat 
er in ons land meer aan de hand is dan 
windmolens, klompen, tulpen, Rem-
brandt en dijken. Waar een consulent 
maatschappelijk aktiveringswerk al 
niet terecht komt . 

Steven Spaargaren 
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SOLIDARITEIT: HO MAAR! 
Over leeftijdsgrenzen bij verzekeringen 

.In Latijns Amerika zijn werkende kin-
deren een heel gewoon verschijnsel, zó 
gewoon dat alleen toeristen uit de ont-
wikkelde landen ze opmerken. 
Ze zingen voor geld in de stadsbussen 
van Lima en Santiago. Ze wassen au-
to's en verkopen kranten in Bogotá en 
Rio de Janeiro. Ze helpen bij de oogst 
van suikerriet en cassavewortels in het 
Noord-Oosten van Brazilië. Ze doen 
alle mogelijke werkjes, die vaak hele-
maal niet goed zijn voor hun lichame-
lijke en geestelijke ontwikkeling en 
voor hun sociaal welzijn. ILO (de in-
ternationale arbeidsorganisatie) schat 
dat er in heel Latijns Amerika 3,4 mil-
joen werkende kinderen onder de 
veertien jaar zijn. 
Al is kinderarbeid er zo oud als Latijns 
Amerika zelf, de industrialisatie en de 
trek naar de steden hebben er in 
groeiende mate het karakter van open-
lijke economische exploitatie aan ge-
geven. Verstrekkende sociale, econo-
mische en politieke veranderingen in 
levensstijl en arbeidsvormen voltrek-
ken zich doordat gezinnen het platte-
land verlaten om werk te zoeken in de 
stad, daartoe gedreven door armoede 
en aangetrokken door nieuwe indus-
trieën en hoop op werk. 
In landbouwgemeenschappen behoort 
de kinderarbeid tot het normale op 
groeiingspatroon. Kinderen werken 
met de ouders mee, doen lichte landar-
beid die ze lichamelijk aankunnen. 

Pogingen om het probleem van kin-
derarbeid bij de wet op te lossen heb- 

Derde Wereld: 
Eén krottenwijk? 

In het jaar 2000 zullen er ruim 60 steden in de wereld zijn met 
een bevolkingsaantal van meer dan 5 miljoen inwoners per 
stad. Het merendeel van deze steden ligt in een van de ontwik-
kelingslanden. Sommige steden zullen hun inwonersaantal in 
de eerstvolgende 20 jaar met 200 tot 400 procent zien toenemen. 
Deze enorme groei wordt enerzijds veroorzaakt door het hoge 
geboortecijfer anderzijds door de migratie van miljoenen men-
sen die van het platteland naar de stad trekken. Geschat wordt 
dat momenteel 70.000 mensen per dag hun dorp verlaten in de 
hoop werk te vinden in een van de steden van hun land. Ze 
trekken daarbij vooral naar de grootste steden. Aldus het 
„NGO News on human settlements" in zijn laatste uitgave van 
1980. 
René Dumont, een Franse landbouw-  het aantal mensen dat in een sloppen-

Wereld, waarschuwde onlangs dat als 

keerde" ontwikkeling van de Derde 
onvermijdelijk resultaat van de „ver-

deskundige en activist voor de Derde 

nomen werd dat er omstreeks het jaar 

wijk, slum, favela, barrio, bidonville in 
een der ontwikkelingslanden woont, 
meer dan een miljard zal zijn. Aange- 

Wereld met name Latijns Amerika zal 2000 meer mensen in een stad zullen 
wonen dan daarbuiten 'Ekistics', de worden omgeturnd tot één grote krot- 

tenbuurt. Ook op de onlangs te Manilla wetenschap rond menselijke nederzet-
tingen, dient dan ook de komende ja-

(Filippijnen) gehouden bijeenkomst ren een hoge prioriteit te krijgen bin-van de UNCHS (United Nations Com- 
mission on Human Settlement) werd nen de diverse ontwikkelingspro-
gemeld dat de huidige verstedelijking gramma's. 
er toe zal leiden dat rond het jaar 2000 

	
• 
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ben geen succes gehad. Echte uitvoe-
ring en toepassing van de wet die kin-
derarbeid voor een bepaalde leeftijd 
verbiedt zouden moeten worden aan-
gemoedigd - in de meeste Latijns 
Amerikaanse landen mogen kinderen 
onder de veertien officieel niet werken! 
- maar dat is dan niet meer dan een 
pijnstiller voor een zieke sociale toe-
stand, waarvan de echte oorzaak niet 
wordt aangepakt. 
Het echte probleem, zoals het door 
steeds meer sociologen en economen 
worden gesignaleerd, ligt in de onder-
ontwikkeldheid. 
Ongelijke inkomensverdeling, ge-
paard aan uiterste armoede, is de voor-
naamste factor die kinderen dwingt te 
gaan werken net als hun ouders - an-
ders kan het gezin niet bestaan. 
Slechts de uitroeiing van die uiterste 
armoede en een redelijker verdeling 
van het inkomen, kunnen dit deel van 
de wereld bevrijden van zijn stigma 
van het werkende kind. En alleen kin-
deren die een normale jeugd hebben 
gehad, kunnen opgroeien tot aange-
paste volwassenen, die zich thuis voe-
len in de nieuwe wereld , waarin zij 
leven. 

Uit: UNICEF-NIEUWS 

Kolenvergassing 
De studie voor een kolenvergassings-
installatie op de Maasvlakte, een initia-
tief van het Gemeente-Energiebedrijf 
van Rotterdam en de KEMA, is on-
langs afgerond. Het betreft een proef-
installatie met een capaciteit van 414 
ton kolen per dag en een elektrisch 
vermogen van 43 Megawatt. Het pro-
ject vergt naar schatting een investe-
ring van 225 miljoen gulden. 
Met de bouw, grotendeels uitgevoerd 
door de Nederlandse industrie, is een 
periode van vier jaar gemoeid. Geschat 
wordt dat deze proefinstallatie een to-
tale werkgelegenheid kan opleveren 
van ongeveer drieduizend manjaren. 
Het Gemeente-Energiebedrijf van Rot-
terdam en de KEMA hebben, met me-
dewerking van de Nederlandse Ener-
gie Ontwikkelings Maatschappij 
(NEOM), een richtontwerp voor de 
proefinstallatie gemaakt. Voor de op-
wekking van elektrische energie uit 
kolen lijkt kolenvergassing een veel-
belovende technologie, vooral omdat 
een grote variëteit van kolensoorten 
kan worden gebruikt en de belasting 
van het milieu geringer is dan bij het 
conventionele verbrandingsproces. 
Het is de bedoeling parallel met de rea-
lisering van de proeffabriek studie en 
onderzoekwerk te verrichten op het 
gebied van de kolenvergassing. Er is 
een systematische inventarisatie ge-
maakt van gebieden en problemen 
waarvoor verdere kennis dient te wor-
den vergaard. Ook zal veel aandacht 
worden geschonken aan de toepas-
singsmogelijkheden van vast afval als 
as en slak en vast afval uit de afvalwa-
terreiniging. 

Soms kan ik me verbazen over mijn 
eigen naïviteit. Laat ik nu toch jaren-
lang gedacht hebben dat de kern van 
het verzekeringswezen op solidariteit 
berustte. Waar vele schouders dragen 
wordt de last immers licht? 
Het lijkt een meer idealistische dan 
reële kijk op de werkelijkheid. Ver-
zekeren is, zoals me onlangs bleek 
zaken doen. Met alles wat daarbij 
hoort. In dit geval: overhouden aan 
de voorzorg van de verzekeringsne-
mers door het zo laag mogelijk hou-
den van de kans op hun aanspraak op 
ingelegde gelden. Alles wat maar 
enigszins als risicodragend geldt 
moet derhalve geweerd worden. Ri-
sicovermijding is belangrijker dan ri-
sicospreiding. Solidariteit: ho maar 
dus. 
Enkele krantenberichten en een ad-
vertentie van recente datum moge dit 
verduidelijken. 
Op 11 juni schreef de Volkskrant op 
haar voorpagina het volgende: 
„De kans bestaat dat mensen boven 
de vijftig jaar in het vrijwillige zieken-
fonds een hogere premie moeten 
gaan betalen. De gedachte aan een 
„leeftijdstoeslag" is naar voren ge-
komen in een studiecommissie van 
de Vereniging van Nederlandse Zie-
kenfondsen (VNZ). Verschillende ta-
rieven voor jongeren en ouderen lij-
ken onontkoombaar om weer enigs-
zins te kunnen concureren met parti-
culiere verzekeringsmaatschappijen, 
zo liet VNZ-voorzitter H. J. Anbeek 
weten op de jaarvergadering." 
Koele rekenarij maakt duidelijk dat 
ouderen, voor wat hun ziektekosten 
betreft, verzekeringsmaatschappijen 
méér aanspreken dan andere leef-
tijdscategoriën. 
De aanwezigheid van oudere verze-
keringsnemers binnen een ziektekos-
ten-verzekeringsbestand, brengt dus 
een opwaartse druk op de premies 
met zich mee. En wie draait er mede 
voor op? Uiteraard jongere verzeke-
ringsnemers. Eenvoudigweg een 
kwestie van solidariteit waarin bo-
vendien een rechtvaardiging gezien 
zou kunnen worden wanneer we in de 
toekomst willen kijken. Wie nu im-
mers jong is zal zeer waarschijnlijk 
ook eens tot de ouderen behoren en 
zodoende voor zijn relatief premie-
nadeel van het moment later gecom- 

penseerd worden. Het is maar, hoe je 
het bekijkt. Helaas bekijken particu-
liere verzekeraars dit anders en wel 
door in te spelen op een kortzichtige 
hier-en-nu mentaliteit. Om aan klan-
ten te komen voelen verzekeraars 
zich in hun onderlinge concurrentie-
strijd genoodzaakt om een zo laag 
mogelijke premie te bieden. Op zich-
zelf is hier natuurlijk geen enkel be-
zwaar tegen. Maar . . . het solidari-
teitsprincipe maakt plaats voor een 
discriminatie-uitgangspunt. 	Men 
wordt selectief in het accepteren van 
zijn klanten. Soms zelfs zó selectief 
dat de justitie er aan te pas komt om 
na te gaan of er geen sprake is van 
'onwetmatige discriminatie". Een 
dergelijk geval speelt zich volgens 
een krantenbericht van 17 juni in Rot-
terdam af.  
De aldaar gevestigde verzekerings-
maatschappij Altstadt zuivert zijn 
markt van ieder die klaarblijkelijk 
volgens de statistieken als extra risi-
codrager kan worden bestempeld. Zo 
weigert men mensen die  in Amster-
dam wonen en/of werken, glazen-
wassers, lompenhandelaren, werk-
nemers in de horeca, studenten, 
dienstplichtige militairen, genatura-
liseerde rijksgenoten gastarbeiders,  
woonwagenbewoners en woonboot-
bezitters. En of dat nog niet genoeg is, 
ieder die jonger is dan 29 jaar en ou-
der dan 69 jaar. 
Het brengt me terug bij de zorgen van 

mensen met een statistisch laag risi-
co,

de VNZ die een hogere premie voor 
verzekeringsnemers van boven de 
vijftig in het vooruitzicht stellen. 
Waar de een de markt  afroomt door 

gezond-
heidszorg doet. 

probleem geconfronteerd te worden 
met een steeds grotere groep ouderen 
die vaak een beroep op de 

g van anderen, naar 
zich toe te trekken, blijft  de ander met 

7 de brokken zitten. 

Het legt 

bij uitsluiting van 

kampt het vrij-
willige ziekenfonds al jaren met het 

een zware 
claim op de ingelegde gelden. De 
premies gaan hierdoor extra omhoog 
waardoor de jongere  deelnemers in 
het vrijwillige ziekenfonds hun risico 
liever bij een 

vooral ouderen, komen op deze 

goedkopere maat-
schappij onderbrengen, kortom ver-
trekken en  aldus de premies nog ver-
der opdr ijven. De overblijvenden,  

ma- 

nier steeds meer in de knel. Bij parti-
culiere verzekeringsmaatschappijen 
zijn ze uit de gratie, terwijl de premie 
van het vrijwillige ziekenfonds voor 
velen mi al nauwelijks meer is op te 
brengen. 
Jongeren die zich door het gunstige 
premie-aanbod van particuliere ver-
zekeraars laten verlokken, zullen la-
ter de rekening gepresenteerd krij-
gen. Op het moment dat ze zelf oud 
zijn zullen ook zij dubbel en dwars 
moeten betalen. Maar het voordeel in 
het heden vertroebelt gemakkelijk 
het zicht op de toekomst. Hoe verlei-
delijk is bijvoorbeeld de advertentie 
van de onderlinge waarborgmaat- 
schappij 	ziektekostenverzekering 
ambtenaren ZVA uit Noordwijk. 
„Een goede particuliere ziektekos-
tenverzekering kost natuurlijk niet 
niks", „Maar bij uw eigen ZVA toch 
altijd nog beduidend minder dan bij 
het vrijwillige ziekenfonds". 
Achter de inderdaad aantrekkelijke 
premie die men dan vermeldt staat 
echter een sterretje. Even onderaan 
de advertentie kijkend komt dan de 
aap uit de mouw: „tot 35 jaar". Zelf 
val ik dus al af merk ik met spijt. 
Onderlinge waarborgmaatschappij 
noemt men zich, maar dan wel voor 
een select gezelschap. Leeftijdsdis-
criminatie die elke solidariteit onder-
graaft zou ik liever zeggen. 
Het is ook precies hetgeen VNZ-
voorzitter Anbeek voelt. De noodza-
kelijk geachte premieheffing naar 
leeftijd tast de solidariteit aan, erkent 
hij in de Volkskrant. 
Een meer structurele oplossing, die 
zijn voorkeur heeft, lijkt echter bij 
lange na nog niet mogelijk. Hiervoor 
zijn wetswijzigingen nodig en dat 
kost moeite en tijd. 
Al met al zullen ouderen, zeker op de 
korte termijn, op onaanvaardbare 
wijze de dupe worden van een kort-
zichtig hier-en-nu-eigen-belang waar 
de particuliere verzekeringsmaat-
schappijen zelf niemand mee gebaat 
zijn. 
Af van die leeftijdsdiscriminatie dus 
en terug naar een daadwerkelijke so- 
lidariteit. Of is het particuliere initia-
tief ook in deze zó heilig dat zelfs wet-
gevers ootmoedig het hoofd buigen? 

Michael Kerkhof 
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BABYVOEDING 
De werkgroep Babyvoeding en Derde 
Wereld heeft een brochure uitgegeven 
„Hoe zuiver is zuivel". Het handelt 
over babyvoeding, ontwikkelingslan-
den en het EG-landbouwbeleid. Een 
nieuwe druk is er van „Aan de borst of 
aan de fles", algemene informatiemap 
over babyvoeding. Brochures ver- 
krijgbaar door resp. f 1,50 en/of f 5,50 
over te maken op giro 26 35 459 van 
Stan Norder, Groningen. 

ABAL 
In samenwerking met de Stichting Ni-
caragua Komitee Nederland en de 
Stichting Ideële Import heeft ABAL 
een kalender laten maken over de gang 
van zaken vóór, tijdens en na de revolu-
tie in Nicaragua, versierd met naïeven 
van kunstenaars uit dat land. Advies-
prijs f 17,50 inclusief BTW en f 2,50 
bijdrage aan dit geteisterde land. Bij 
afname van 5 of meer stuks is de prijs 
f 12,50, bij meer dan 16 stuks J.  10,25. 
Afmeting kalender 40 x 33,5 cm. Bin-
nenkort is dezelfde kalender als ver-
jaarskalender beschikbaar. 

ISLAM 
In de herfst van volgend jaar wordt er 
in het Rotterdamse Museum voor 
Land en Volkenkunde een tentoon-
stelling gehouden over de Islam, met 
daaraan gekoppeld een symposium, 
waaraan door talrijke organisaties 
wordt deelgenomen. U kunt nu al laten 
weten of u daar bij wilt zijn. Vragen? 
Dan bellen met de heer Carton, tel. 
030-33 45 31. 

WAO-WEEK 
Van 10 tot en met 15 augustus wordt er 
voor wao-ers, eventueel met partner, 
een vakantieweek georganiseerd, in 
het vormingscentrum De Klencke in 
Oosterhesselen, Drente. Er kan ge-
praat worden over mogelijkheden als 
wao-er maar ook wordt voor ontspan-
ning gezorgd. Kosten f 175,— per per-
soon, korting is mogelijk. Vormings-
centrum De Klencke, Witte Zand 18, 
7861 BJ Oosterhesselen, tel. 
05248-1651. 

GEZONDHEIDS WEEK 
In het kader van de landelijke gezond-
heidsweek wordt in het Rotterdamse 
Ahoy gebouw een Gezondheidsbeurs 
gehouden van 29 aug. tot en met 6 sep-
tember. Informatie, attractieve de-
Monstraties, zoals bewegend veilig-
heidsspel en bewegend bezig zijn staan 
ondermeer op het programma. 
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GEVRAAGD 
HUMANITAS 

Nederlandse vereniging voor 
maatschappelijke dienstverlening 
en samenlevingsopbouw 
zoekt i.v.m. ziekte huidige functionaris een 

FUNCTIONARIS (m/v) 
MAATSCHAPPELIJK 
ACTWERINGSWERK 
voor een tijdelijk dienstverband (mogelijkheid bestaat tot omzet-
ting in vast dienstverband) in de provincie Groningen 

Taken: 
a) 

contacten leggen en onderhouden met de Humanitas-afdelin- 
gen in Groningen en in dat kader bevorderen en begeleiden van 

vrijwilligerswerk; 
b) 

ondersteunen van vertegenwoordigers van Humanitas in wel- 

zijnsinstellingen; 
c) organiseren van informatie- en discussie-bijeenkomsten mede 

met het oog op kadervorming; 
d) 

beleidsvoorbereidend bezig zijn voor het gewestelijk bestuur, 

en in mindere mate voor het hoofdbestuur. 

Vereisten: Kandidaten dienen de uitgangspunten van Humanitas te onder- 

schrijven. 
Universitaire opleiding (sociale wetenschappen) of Sociale Aca- 

demie (soc.-cult. werk of opbouwwerk). 
De functie brengt ook avondwerk met zich mee. 

Standplaats: Groningen 
Salariëring afhankelijk van opleiding, leeftijd en ervaring, mini- 

mum f 3557,28, maximum f 4520,73 per maand. 
De CAO-Welzijnswerk is van toepassing. 
Sollicitaties voor 1 september aan de directie van het Centraal' 
Bureau, 
Postbus 50579, 1007 DB AMSTERDAM 

• • • 

Eerst op de kiek 

niseerd, maar thuis blijven kon ook. En 
het was heerlijk toeven op het terrein, 
waar de zon ons geen dag in de steek 
heeft gelaten. 's Avonds werden er 
films en dia's over Twente vertoond. 

Geen wonder dat voor het volgend jaar 
al een voorlopige boeking is gemaakt. 
Bijna alle deelnemers hebben toege-
zegd dat ze volgend jaar graag van de 
partij zullen zijn." 
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• • daarna samen op vakantie. 

SOCIAAL CONSULENT 
In de Sociale Academie Den Elzent, 
Eindhoven, vangt in september een 
cursus aan voor sociaal consulent voor 
gehandicapte wao-ers. De cursus duurt 
twee jaar. Bij veel belangstelling zal 
een dergelijke cursus ook in het noor-
den des land worden gestart. Oplei-
dingseisen minimaal MAVO en min. 
leeftijd 21 jaar. Reisgeld en studieboe-
ken moeten zelf worden bekostigd. De 
cursus is gratis. Opgeven: Cursusse-
cretariaat, Sociaal Consulent, Postbus 
40 21, Eindhoven tel. 040-11 49 70. 

HUMANISTISCH VERBOND 
Per 1 juli j.l. is heeft het Humanistisch 
Verbond een nieuw adres: Landelijke 
Humanistisch Centrum, Oudkerkhof 
11 Utrecht. Ook dit huis draagt de 
naam Erasmushuis, Postbus blijft 114, 
3500 AC Utrecht, telefoon blijft óók: 
030-31 81 45. 

"r" 

VAKANTIE OVER? 
Hebt u nog een beetje vakantie over en 
weet u niet wat er mee te doen? Mis-
schien wilt u uw Frans ophalen of een 
Franse kookcursus volgen? Dat kan in 
Volkshogeschool Chateau de Méridon 
in Frankrijk. De cursussen worden ge-
houden resp. van 8-18 en van 15-22 au-
gustus. Adres Volkshogeschool Cha-
teau de Méridon, 78460-Chevreuse 
Frankrijk. tel. 09-33-30 52 15 29. 

GEESTELIJK 
GEHANDICAPTEN 
Er is een nieuw GG-pamflet (nr. 17) 
verschenen over seksualiteit en 
geestelijk gehandicapten. Aan de orde: 
wie, wat zijn geestelijk gehandicapten, 
hoe beleven zij seksualiteit, welke 
misverstanden bestaan daarover, etc. 
Bestellen door f 1,50 over te maken op 
giro 65 97 12 tnv. PSVG Den Haag, on-
der vermelding pamflet nr. 17. 

IN DE JORDAAN . . . 
Sinds 4 mei j.l. heeft de Jordaan in Am-
sterdam een uitleenwinkel voor ge-
reedschap. De wijkcentra van de vier 
buurten rond het Haarlemmerplein 
hebben de mogelijkheid gekregen om 
op eigen wijze 20.000 gulden te beste-
den aan aandacht voor stadsvernieu-
wing. De uitleenwinkel is gevestigd in 
de Egelantiersstraat 23. 

HOM 
Vanaf 1 jan. a.s. wil HOM (Humanis-
tisch Overleg Mensenrechten) samen 
met werkgroepen bekijken met welke 
middelen acties kunnen worden on-
dernomen tegen regimes, die zich het  

grofst schuldig maken aan het schen-
den van mensenrechten. Geïnteres-
seerden kunnen kontakt opnemen met 
het HOM, tel. 070-63 69 07 voor nadere 
informatie. Op 26 september a.s. wordt 
hierover een landelijke introductiedag 
belegd. Belangstelling? Bovenstaand 
nummer draaien voor verdere inlich-
tingen. 

ZESTIG 
In 1982 start een nieuw projekt: name-
lijk beurzen die gericht zullen zijn op 
de steeds groter wordende groep oude-
ren. De manifestatie ZESTIG zal zich 
bezig houden met vitaal ouder worden. 
Op het programma: lichaamsverzor-
ging, kleding, schoeisel, ontspanning, 
voeding, huisvesting en reizen. De eer-
ste beurs vindt plaats in de Ahoy-hal-
len te Rotterdam van 29 april tot en met 
2 mei 1982. Ook Enschede, Zuidlaren 
en Hilversum komen aan bod. 

AAW/WAO BOEKJE 
In het AAW/WAO boekje, uitgave van 
Stichting de Ombudsman komen al-
lerlei onderwerpen ter sprake, waar-
mee vooral hulpverleners te maken 
krijgen: afschattings- en beroepspro-
cedures, berekening arbeidsonge-
schiktheidspercentage, de gehuwde 
vrouw en de AAW, hoogte van uitke-
ringen, etc. Bestellen door f 6,50 over 
te maken op giro 208 020 t.n.v. Stich-
ting De Ombudsman, Hilversum onder 
vermelding AAW/WAO. 

CURSUS 
STADSVERNIEUWING 
In de periode van 30 september 1981 tot 
en met 4 juni 1982 organiseren de Aka-
demie voor Bouwkunst te Tilburg, de 
Stichting Werkgroep 2000 te Amers-
foort en de Sociale Academie Den El-
zent in Eindhoven op diverse data een 
cursus Stadsvernieuwingsprocessen 
in het gebouw van de Tilburgse Aka-
demie. Inlichtingen 013-35 58 35. 

VROUWEN 
In de brochure „Blijft de cirkel voor 
vrouwen gesloten" hebben begeleid-
sters van het vrouwen vormingsPro-
jekt „Vrouwenkruidt" de moeilijkhe-
den van vrouwen: vereenzaming, niet 
durven klagen enz. enz. bijeenge-
bracht. Brochure verkrijgbaar door 
overmaking van J.  2,95 op giro 11 97 467 
Rabobank Noord, t.n.v. Henriëtte van 
Ginderen, rek. nr. 15.13.56.521. 

BILLIJK • • • 
Een meerderheid van ondervraagde 
Nederlanders vindt het billijk dat op 
een sociale uitkering wordt gekort 
wanneer één gezin naast die uitkering 
nog een andere inkomensbron kent. 
Tweederde (66%) van de door het Ned. 
Instituut voor de publieke opinie en 
het marktonderzoek (NIPO) onder-
vraagde mensen acht zo'n korting in 
beginsel billijk; 26% is het tegendeel 
van mening. Er is op dit punt geen ver-
schil van opvatting tussen mannen en 
vrouwen. Het onderzoek is verricht in 
opdracht van het ministerie van So-
ciale Zaken. 

NIEUWS 

uit afdelingen 
en gewesten 

ALKMAAR. Aan het Alkmaarse „Hu-
manitas-nieuwsblaadje" INFO 2 ont-
lenen we: „De Rijkspolitie district 
Alkmaar heeft zich tot Humanitas afd. 
Alkmaar gewend met het verzoek me-
dewerking te verlenen aan het tot 
stand brengen van SLACHTOFFER-
HULP. We zoeken personen die willen 
meewerken." En ook dit: 
„Er hebben zich inmiddels 24 mensen 
opgegeven; met hen wordt besproken, 
hoe we tot een verantwoorde opzet 
(van de kindertelefoon) kunnen ko-
men." 

DEVENTER, leest u elders in dit blad-
bruist van energie. Dat bewijst ook de 
inhoud van de folder die nu al op stapel 
staat. In de brochure „Mensen helpen 
Mensen", die alle afdelingen inmiddels 
hebben ontvangen, is een lijst met 100 
onderwerp-suggesties voor de afdelin-
gen opgenomen. 

Als nr. 84 staat vermeld; Excursie naar 
Verenigingsgebouw Deventer. 
Aanleiding voor Deventer om nu alvast 
aan een folder te denken van ongeveer 
deze inhoud: 

Een uitstekende suggestie! Wij willen 
u graag ontvangen. We kunnen u kof-
fie, thee en alcoholvrije dranken aan-
bieden en eventueel een eenvoudige 
lunch verzorgen. 
Deventer telt de volgende werkgroe-
pen: Telefoon keten, ABAL, Werkge- 
legenheid 	woonwagenbewoners, 
Turkse Jongeren, Veilig Thuis, waar- 
over wij desgewenst informatie willen 
geven. 
Koffie f 0,75 per kop 
Thee f 0,60 per kop 
Frisdranken f 1,— per glas. 

Verder wordt er één en ander verteld 
over de bezienswaardigheden van De-
venter . èn de Humanitas-afdeling is 
graag bereid om een excursie naar De-
venter, zowel naar het gebouw als naar 
die bezienswaardigheden, „onverge-
telijk te maken." Inlichtingen bij Gé 
van der Meulen, Hademanstraat 6, 7415 
BZ Deventer, tel. 05700-29 793. 

ZWOLLE: Op 16 mei vertrok vanuit 
Zwolle een groep oudere leden naar De 
Hólterhof in Enschede, om daar onder 
leiding van de dames De Groot, Jelsma 
en Visscher een week vakantie door te 
brengen. Een van de deelneemsters 
zond het volgende verslag: „De ver-
welkoming was erg prettig en iedereen 
voelde zich dadelijk op zijn gemak. De 
sfeer is tijdens die week „z666" ge-
weest. 
Iedere dag werden er tochten georga- 



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

Gewestelijke bureaus: 

Friesland 	Zandhuizerweg 29, 8391 TC Noordwolde 
functionaris R. T. Zant 

Groningen 	Hoendiepskade 1b, 9718 BD Groningen. 
functionaris C. J. van Vliet 

Drenthe 	Speenkruidstraat 279, 9404 HL Assen. 
functionaris B. J. Biihre 

Overijssel 	van Nahuijsplein 1, 8011 NB Zwolle. 
functionaris H. Hiddinga 

Gelderland 	Stenenkamerstraat 5, 6674 AW Herveld. 
functionaris M. W. A. Jansen-Brokking 

Utrecht 	p/a J. W. Brouwersstraat 16, 1071 LJ 
Amsterdam. functionaris S. Spaargaren. 

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 Doornbos 44, 5121 RW Rijen. 
functionaris W. van Amstel 

Zeeland 	Koning Willem III weg 4, 4543 RD 
Zaamslag. 
functionaris J. L. A. Boogerd-Quaak 

Afdelingen met eigen vestiging (bereikbaar van 9-12.30, 

Vossiusstraat 6, Amsterdam 
Surinamestraat 19, 's-Gravenhage 
Heemraadsingel 184, Rotterdam 
Oliemolenstraat 5, Heerlen 
v. Limburg Stirumstr. 11 Utrecht 

13.30-17.00 uur) 

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

Amsterdam 
's-Gravenhage 
Rotterdam 
Z.-Limburg 
Utrecht 

. Tel. 05612-597 

Tel. 050-120633 

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

Tel. 08880-2596 

Tel. 020-739444 

Tel. 020-739444 

Tel. 070-838397 

Tel. 01612-2166 

Tel. 01153-1618 

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

Ondergetekende, 

mevr./de heer 	  

geboortedatum: 	  

adres: 	  

woonplaats: 	  

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

zijn/haar gironummer is 	  

Levensbeschouwing 	  

Wilt u bij gelegenheid iets doen voor de vereniging, bijv. als bestuurder of 
als vrijwilliger? Ja/nee/hangt er van 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. 
**) De minimumcontributie is f 21,50 en voor een echtpaar f 25,— 

Jonge leden tot 23 jaar f 8,-- 

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

L 

PRIJSWINNAARS 
GIROLOTERIJ 

trekking 29 juni 1981. 

Alkmaar: J. R. de Haan; Almelo: A. 
Stuiver; Amersfoort: P. A. J. Kuijer, P. 
R. v. Wijk; Amsterdam: H. M. Beket, 
M. de Boer, F. H. Camm, A. P. M. v. 
Dam, W. Franken, M. Geijdanus, P. I. 
Israel, M. E. Molina, L. de Neef, J. Peen, 
F. D. Pothaar, G. Prinsen, F. W. San-
ders, E. Schotmans, A. Spittael-Hout-
tuinen, J. J. Struijf, T. Sijtsma, V. H. 
Zandgrond; Arnhem: M. van Doppen-
burg, G. J. v. Wijk; Beilen: W. Hoek-
stra; Bennekom: P. J. Sherrif; Bleis-
wijk: W. N. Reehorst; Borculo: A. 
Kleinnibbelink; B orger: J. Schoen-
maker; Brouwershaven: J. S. de Moor; 
Bussum: C. M. Boogerd-Meijer; Delft: 
J. Don, P. K. Don-Langendoen; M. P. 
Visser; Deventer: B. J. A. van Wely; 
Dokkum: B. Pothumus; Doornspijk: J. 
Versteeg; Ede: T. J. C. Benningshof; 
Eindhoven: C. P. M. Raaijmakers, M. 
A. Vianen; Ermelo: P. J. J. Visser; 
Goes: C. Schouten; Goirle: J. W. v. 
Loon; 's-Gravenhage: H. L. Behre, J. 
P. v. d. Bergh, J. Boom, C. Buis, J. H. 
Grondijs, A. S. Hafkenscheid, A. Oud-. 
genoeg, W. J. Roos, H. de Rooij van 
Doorn, M. J. Stoffels, A. C. Wagenma-
ker, T. Werkhoven; 's-Gravenpolder: 
J. Fondse; 's-Gravenzande: N. C. v. d. 
Poel; Groningen: J. J. Nannenberg, U. 
Nicolaas-Leever, D. Ploeger, A. v. d. 
Vaart; Grouw: K. de Jong; Haarlem: F. 
Moltzer, R. v. d. Outenaar; Heerlen: P. Bening; Hellevoetsluis: J. B. C. Waal-
boer, Hilversum: E. M. van 't Hoff, 
Hoek van Holland: A. F. C. Bruijns; 
Hoogerheide: A. J. Mohle; Hoogeveen: 
B. Wielink; Katwijk aan Zee: J. H. 
Lubbers; Krimpen a.d. Lek: W. Groe-
neveld; Laag Keppel: J. Stegeman; 
Laren: J. G. Paardekoper; J. Stam; 
Leek: J. A. v. d. Veen; Loosdrecht: J. E. 
Nahuijzen; Maarssen: W. v. d. Brink; 
Maastricht: J. H. Scheverman; Mars-
sum: G. Landstea-Visser; Meppel: J. Wassenaar; Nederhorst den Berg: M. J. 
Pouw; Noordwijk: A. J. Gordijn; Nij-
megen: W. F. Carmiggelt, C. van Vffick, 
Onstwedde: K. Roelfsema, Ooster-
beek: J. L. van Staa; Panningen: M. 
Steven-Steenbergh; Rotterdam: W. 
Bomkamp, M. I. Coutinho, G. Schar-
loo, M. v. Wanum; Schagerbrug: H. 
Peetoom; Schalkhaar: J. Faber; Smil-
de: G. ten Oever; Sneek: P. Faber; Stad 
aan het Haringvliet: L. Melis-Nagte-
gaal; Steenwijk: Bout-Noorland, M. de 
Vries; Terneuzen: D. Kruijsse-Klou-
wers; Utrecht: L. J. Goetze; Velp: J. G. 
Westra; Venlo: F. Ronkes; Vlaardin-
gen: A. Bagchus; Warmond: A. v. d. 
Welle; Warnsveld: G. J. Mekkers- 
Brandsma; Wassenaar: J. v. d. Does-v. 
Voren, J..L. Laurey; Westwoud: J. S. 
Brons; Wychen: J. V. Loon; IJssel-
stein: J. C. v. d. Aar; Zaanstad: S. Klok, 
S. C. de Vries; Zandvoort: S. A. An-
thonides; Zelhem: F. W. Evers; Zoe-
termeer: S. Oost-Diedenhoven. 

Alle winnaars hebben reeds bericht 
ontvangen over hun prijs. 

AUGUSTUS 1881 • VAN MENS TOT MENS 


