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Algemene vergadering 
Op 12 november a.s. wordt in Evert 
Kupers Hotel te Amersfoort, de jaar-
lijkse algemene vergadering gehou-
den. Deze bijeenkomst zal gewijd 
zijn aan huishoudelijke zaken; ver-
der komen aan de orde het Werkplan 
'84 en de verkiezing van nieuwe 
hoofdbestuursleden. 

Kernbewapening 
Een pagina nieuws over de actie te-
gen kernbewapening (pag 3 en 4) en 
aandacht voor de in aug. gehouden 
IHEU-vredesconferentie waar in al-
le talen de roep om vrede werd ge-
hoord. (Pag. 6) 

Gezinsvervangende 
tehuizen 
In Amersfoort en Warnsveld werden 
op 1 oktober jl. Humanitas' gezins-
vervangende tehuizen (voor verstan-
delijk gehandicapten) geopend. De 
leiding berust resp. bij Paul van der 
Spaa en Henk Hanning. U kunt na-
der kennis met hen maken op pag. 5. 

Tenslotte 
De vaste rubrieken: JOT (over leef-
tijdsdiscriminatie pag. 13). Menin-
gen (pag. 2) Kort van stof (pag. 14) en 
Nieuws uit de afdelingen (pag. 15). 

Samenleving in Beweging 
Dit keer een heel bijzondere gast in de rubriek Samenleving 
in Beweging. Alexander Pola geeft zijn visie op onze con-
sumptie-maatschappij, „waar hij geen goed woord voor over 
heeL. . ." Als Alexander Pola aanwezig is, denkt iedereen 
dat het lachen geblazen  is. Dat is óók zo, maar. . . via zijn 
humor deelt hij bittere pillen uit. Het „leuk-doen" is het 
verguldsel, Waardoor  ze eerder geconsumeerd worden. En 
dat is precies Wat hij wil! (Pag. 8, 9 en 10) 
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Micro-elektronica, 
wat heb je eraan? 
Het interview in „Van mens tot Mens" 
van augustus met mijn goede vriend 
Hajo Meijer versterkt mij in mijn over-
tuiging, dat dit soort van zaken voorna-
melijk geproduceerd worden omdat ze 
zulk mooi speelgoed zijn: speelgoed 
voor mannen, wel te verstaan. Dat zou 
helemaal niet zo erg zijn — in elk geval 
een stuk minder erg dan de produktie 
van dat andere „speelgoed voor man-
nen" dat uit de wapenindustrie afkom-
stig is —ware het niet, dat een belangrij-
ke vraag daarmee onder de tafel valt. 
Het gaat nl. niet om de vraag „wat kan 
je er mee doen?", maar om de vraag 
„wat heb je er dan aan?" En die vraag 
komt bij Meyer nauwelijks aan bod. 
Zittend in je stoel, zegt hij, kun je roe-
pen „kanaal vier" en ziet, het televi-
sietoestel schakelt zichzelf over. Mij 
lijkt het helemaal niet zo goed om de 
hele avond in die stoel te blijven han-
gen: het is veel beter voor een mens om 
zo nu en dan eens op te moeten staan en  

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

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

een knop in te drukken — en natuurlijk 
nog veel beter om per fiets of te voet 
naar de bioscoop te gaan en de film 
ddár te zien. Bovendien bestaan er toch 
al van die speelgoeddingetjes om een 
televisie op afstand te bedienen? Ik heb 
in mijn leven al heel wat van die „op-
marsen" meegemaakt: de opmars van 
de nylon (nooit meer strijken en mak-
kelijk wassen en zo) en intussen zoeken 
we allemaal weer naar echt katoen en 
„zuivere scheerwol"! De opmars van de 
keukenmachine — erg nuttig voor res-
taurantkeukens, maar in menige ge-
zinshuishouding staan die dingen te 
roesten in een hoekje van de keuken-
kast. De opmars van de spuitbus — die is 
intussen helemaal verboden. De op-
mars van de kernenergie — die bleek 
ook zo probleemloos niet! Wat ik hier-
mee wil zeggen is dat al dat gemarcheer 
uiteindelijk resulteert in een gedeelte-
lijke maatschappelijke aanvaarding, 
nl. daar, waar je er inderdaad „iets aan 
hebt". 
Zo zal het denk ik ook gaan met de 
micro-elektronica: ze zullen een uiterst 
nuttige rol gaan spelen in gehoor-appa-
raten, in prothesen, in winkelkassa's en 
allerlei machinerieën, maar of ze nou 
ons leven als consumenten zo ingrij-
pend veranderen gaan, dat betwijfel ik. 
Niet, dat we er nu speciaal zo bang voor 
hoeven te zijn. Ze maken mensen werk-
loos, maar dat doen andere factoren 
minstens net zo sterk. Veel erger is 
trouwens het ontscholingsproces, dat 
ze beirorderen en dat tot een verslechte-
ring van de arbeidsomstandigheden 
leidt. Maar ook dat was al op gang 
voordat er van chips sprake was. Kort-
om: ik gun jullie je speelgoed, maar 
overdrijf het alsjeblief niet! 

H. Verwey-Jonker 
Utrecht 

Naïef of geraffineerd? 
In het augustusnummer begint Gerda 
C. van der Laan klaar verslag niet „een 
zonovergoten en met vlaggen versierd 
Praag, een modern, conferentiegebouw 
versierd met rozen, discussies in alle 
openheid enz." Het venijn zat evenwel 
in de staart. Ze schrijft: we moeten ons 
blijven verzetten tegen plaatsing van 
kruisraketten en Pershings in Europa. 
Geen woord van  protest tegen ',e reeds 
op ons gericht staande Russische SS-20 
en SS-22 raketten, 
Gerda, ben je naïef of geraffineerd? 

W. Pachter 
Nijmegen  

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

„SPELEN EN LEREN" 
Verslag van de algemene vergadering 

nationals en instellingen als het Inter-
nationaal Monetair Fonds regeringen 
dwingen tot politieke beslissingen op 
sociaal-economisch terrein, die ingaan 
tegen de belangen van de diverse vol-
keren. 
In de laatste alinea zegt dhr. Meyer: 
„De techniek ontwikkelt zich auto-
noom, en in een wereld vol concurren-
tie geldt: wat jij nalaat te doen, doet 
onmiddellijk je concurrent". Verzet is 
onzin, het onvermijdelijke kun je niet 
vermijden". 
Het menselijk lot in een paar zinnen, 
„Doden of gedood worden". 
Ik ben niet bang voor micro-elektroni-
ca, maar wel voor de kleine groep men-
sen, die nu en straks (daarmee) het lot 
van de gehele mensheid bepalen. Men-
sen, die zich niets aantrekken van hun 
verantwoordelijkheid t.a.v. de mens-
heid, maar alleen t.a.v. het woekeren 
met hunne talenten, ten bate van hun 
geldverschaffers. 
Ik ben niet bang van het leven, maar 
maak me wel zorgen om het voortbe-
staan van het leven, zeker, als „de vrije 
economie, de vrije wetenschap" bepa-
len, wat politieke vrijheid is. 

C. v. Oijen, 
Meppel 

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 dienstver-
lening en samenlevingsopbouw, geves-
tigd 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 5.000,— is vrijgesteld van schen-
kingsrecht en voor legaten en erfstel-
lingen een bedrag van f 10.000,— is 
vrijgesteld van successierecht. 

Zij, die Humanitas financieel willen 
steunen, kunnen dit doen door overma-
king van een bijdrage op postgiroreke-
ning 58200 of bij de Hollandse Koop-
mansbank (rekeningnr. 63.50.11.581) 
ten name van Humanitas Centraal Bu-
reau te Amsterdam. 

11.7£42.....ravaLa 
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OPROEP 
Ondergetekenden roepen de leden van Humanitas op om deel te 
nemen aan de grote VREDESDEMONSTRATIE op 29 oktober a.s. 
in Den Haag. GEEN NIEUWE KERNWAPENS IN EUROPA is de 
belangrijkste leus van deze demonstratie; met name de dreigende 
kruisraketten in Woensdrecht vragen om een duidelijke afwijzing. 
De leden van Humanitas kunnen hiertoe bijdragen door naar Den 
Haag te komen. Deze landelijke demonstratie wordt georganiseerd 
door het Komitee Kruisraketten Nee (= KKN). Hierbij zijn aange-
sloten: IKV, Pax Christi, Samenwerkingsverband Stop de N-bom, 
Vrouwen voor vrede, Vrouwen tegen kernwapens, Platform van 
Radicale Vredesgroepen, Humanistisch Vredesberaad, Kerk Vrede, 
PvdA, D'66, PSP, PPR, CPN, EVP, FNV, en VVDM. 

We praten gelukkig niet meer over doemdenken; in de vredesbewe-
ging mag Humanitas niet ontbreken! 
De afdelingsbesturen van: Alkmaar, Amstelveen, Bergen/Schoorl, 
Eelde-Paterswolde, Groningen, Hoogezand/Sappemeer, Kanaal-
streek, Maarn/Maarsbergen, Maarssen, Midden-Drenthe, Noor-
derveld, N.W. Utrecht, Nrd. Westerkwartier, Veendam/Wilder-
yank, Utrecht, Zuid-Limburg, Zuid-West Drenthe. 

Het adres van KKN is: 
Prinsengracht 4, 2512 GA Den Haag, tel 070-924331 
postgiro 3725743 t.n.v. KKN Den Haag. 

 

ARE 

 

iiornwapens: 
ermee te maken... 

De discussie over het kernwapenvraagstuk komt binnen de afdelingen 
goed op gang. Er worden in de plaatselijke afdelingen initiatieven geno-
men die sterk uiteenlopen: van een openbare bijeenkomst tot en met het 
deelnemen aan een vredesplatform. 
Wij doen een greep uit de activiteiten zoals die de afgelopen tijd op het 
centraal bureau bekend waren. 
In Heerlen is op 13 september jl. een avond met film en discussie aan de 
hand van stellingen gehouden. In het gewest Groningen was Humanitas 
met een stand op een drietal vredesmarkten present. In Voorburg (Z-H) 
heeft de Humanitas-vertegenwoordiger op de ledenvergadering van 
12 oktober een en ander verteld over het plaatselijk vredesplatform. In 
steeds meer afdelingen zijn vertegenwoordigers van Humanitas in vre-
desplatforms actief: wij noemen Amstelveen, Alkmaar, Bergen-Schoorl, 
Maarssen en verschillende afdelingen in Groningen. In Amsterdam is er 
op 19 oktober een ledenvergadering met als onderwerp de kernbewape-
ning, ingeleid door voorzitter Rengelink. 

Open huis 
Op 29 oktober a.s., de dag van de grote 
Vredesdemonstratie in Den Haag zal 
het afdelingsbestuur van Den Haag de 
leden, die vanwege die demonstratie in 
Den Haag zijn, gelegenheid bieden 
even op adem te komen. (zie pag. 15 
Afd. en Gewesten). 
Humanitas, Humanistisch Centrum, 
Laan Copes van Cattenburch 72, Den 
Haag (tel. 070-469608, tst. 47, bij voor-
keur 's morgens). 

Buttons 
Op verzoek van enkele afdelingen van 
Humanitas heeft het Centraal Bureau 
speciale buttons laten maken, die be-
doeld zijn als ondersteunend materiaal 
voor stands op markten enz. Gelukkig 
gaan steeds meer afdelingen naar bui-
ten treden om op die manier het werk 
van Humanitas bij een breder publiek 
bekend te maken. 
De op deze pagina afgebeelde button is 
zwart-wit afgedrukt; de button zelf is 
donkerblauw-wit. De buttons zijn voor 
de verkoop te bestellen bij het Centraal 
Bureau voor f 0,75 per stuk bij een be-
stelling van minimaal 25 exemplaren. 
U kunt ze eventueel door f 1,— of 
f 1,25 verkopen om verdere afdelings-
activiteiten i.v.m. kernbewapening te 
bekostigen. Er zijn voorlopig 1000 but-
tons gemaakt; op 29 oktober zijn ze o.a. 
bij Humanitas in Den Haag verkrijg-
baar. 

VAN MENS TOT MENS • OKTOBER 1983 3 



Geef 
uw 

mening 
Het is een goede zaak dat binnen de 
afdelingen het vraagstuk van de 
kernbewapening in discussie is. Het 
ligt op de weg van Humanitas om 
aan de problematiek van vrede en 
veiligheid aandacht te besteden. Op 
de Algemene Vergadering van 1982 
is bepaald dat het „gebruik en bezit 
van kernwapens en andere massale 
vernietigingswapens vanuit ethisch 
oogpunt verwerpelijk is." 
Belangrijk is wat u er persoonlijk 
van vindt. Wij hopen dat u binnen 
het kader van Humanitas deel-
neemt aan het gesprek over dit on-
derwerp. Wij zouden graag zien dat 
de afdelingen een duidelijk stand-
punt gaan innemen! Daarbij kun-
nen vragen aan de orde komen als: 
Is het zinnig om massaal in Den 
Haag te gaan demonstreren? Heeft 
Humanitas daarbij een speciale 
taak? Of liever thuis blijven omdat 
het toch allemaal niets uitmaakt? 

66K NA 29 OKTOBER 

Dit najaar worden de kernwapens 
een heet hangijzer! De op handen 
zijnde vredesdemonstratie op 29 
oktober in Den Haag is daar een uit-
vloeisel van. Toch zal het kernwa-
penvraagstuk ha 29 oktober niet uit 
de wereld zijn! Juist voor Humani-
tas als vereniging voor samenle-
vingsopbouw is het de taak om het 
vraagstuk van vrede en veiligheid in 
de aandacht te houden. Er staat te-
veel op het spel om het louter aan de 
deskundigen over te laten. 

Werkmap 
De werkmap van de landelijke kern-
wapengroep is klaar en inmiddels ver-
zonden naar alle contactpersonen 
i.v.m. de kernbewapening en alle afde-
lingen. 
In de werkmap zijn opgenomen: 
- uitgewerkte suggesties voor het or-

ganiseren van bijeenkomsten 
- kleine advertenties voor de plaatse-

lijke pers 
- tips voor het kernwapenvrij maken 

van een gemeente 
- adressen van vredesorganisaties en 

KKN-depots 
- adressen van filmverhuurbedrijven 
- lijst van contactpersonen. 
Reacties op de werkmap, zowel positief 
als negatief zien wij graag op het cen-
traal bureau tegemoet. Nadere infor-
matie en ondersteuning kunt u krijgen 
van de landelijke kern wapen groep. 

Met bus 
en trein naar 

Den Haag 
Evenals bij de demonstratie van 21 no-
vember '81, zijn er ook nu bussen gere-
serveerd waarmee men naar Den Haag 
kan gaan (meestal voor f 15,—). De 
Ned. Spoorwegen vervoert de demon-
stranten „per speciaal kaartje" 
(f19,—) vanaf ieder station in Neder-
land. Eventueel kunt u al op vrijdag 
vertrekken - om de drukte op de heen-
weg te vermijden - máár dan kost uw 
kaartje f 25,—. 
De speciale kaarten zijn te verkrijgen 
bij de depots van het Komitee Kruisra-
ketten Nee. Bij deze depots kunt u ook 
affiches krijgen en buttons kopen. De 
adressen staan o.a. in de zojuist ver-
schenen werkmap van de kernwapen-
groep. 

Soms komen er in de Handelingen van 
de Tweede Kamer verslagen voor die 
meer weg hebben van een anekdote, 
zoals onderstaand. De Tweede 
Kamerleden Wiebenga en Dijkstal 
(VVD) stelden de minister vragen over 
subsidieregelingen in de gemeente 
Bunschoten en wilden weten: 

Hebben de Ministers kennis genomen 
van de besluitvorming van de raad van 
de gemeente Bunschoten inzake het 
welzijnsbeleid? 
Is het waar, dat in het welzijnsplan 
1983-1986 o.m. vermeld staat, dat „te 
subsidiëren activiteiten niet in strijd 
mogen zijn met God. woord"? 
Hoe verhoudt zich deze zinsnede tot 
het bepaalde in de Grondwet over non-
discriminatie en de vrijheid van 
levensovertuiging? 
Is deze zinsnede tevens in strijd met in 
Nederland van kracht zijnde 
verdragsbepalingen op het terrein van 
de mensenrechten? 
Wil de Regering, indien het antwoord 
op de vragen 3 en/of 4 daartoe 
aanleiding geeft, overwegen de 
betrokken raadsbesluiten te 
vernietigen? 
Is het waar, dat de raad op 24 maart jl. 
bij de vaststelling van het 
welzijnsprogramma 1983 heeft 
besloten voortaan subsidie te 
onthouden aan een plaatselijke 
hockeyclub en tennisclub, omdat deze 
in strijd handelen met Gods woord, nu 
zij hun sportactiviteiten o.m. op 
zondag bedrijven? 
Kan de Regering voorts mededelen, op 
welke grond(en) de raad heeft gemeend 
ook het Vrouwencafé en het buurthuis 
de Ducdalf niet meer voor subsidie in 
aanmerking te moeten doen komen? 
Dit alles (en nog meer) was minister 
Brinkman bekend, maar . . . 
De redengeving is niet in strijd met de 
Rijksbijdrageregeling sociaal-
cultureel werk. In het kader van deze 
rijksbijdrageregeling toetst de 
rijksoverheid marginaal of de 
ingediende bescheiden voldoen aan de 
in de Rijksbijdrageregeling gestelde 
voorwaarden; er vindt derhalve geen 
inhoudelijke toetsing van het door de 
lagere overheden bepaalde beleid 
plaats. 
De gemeenten hebben de 
beleidsvrijheid naast de door de 
rijksoverheid aangegeven criteria ten 
behoeve van het programma (volgens 
artikel 14) eigen criteria toe te voegen. 

en dus: 
geen reden de rijksbijdrage voor het 
sociaal- cultureel werk van de 
gemeente Bunschoten in te trekken. 

Eigen 
Criteria 

  

 

lei ■ ■ 
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Op 1 oktober j.l. ontvingen Paul van Spaa (1) en Henk Hanning hun eerste bewoners. 

Conferentie over arbeid 
Op 13 en 14 januari 1984 wordt in het hotel Evert Kupers te Amersfoort een werk-
conferentie gehouden waar de discussie over arbeid centraal zal staan. 
Onder het motto niet werkloos toezien, heeft een vorig jaar door het hoofdbestuur 
ingestelde werkgroep inmiddels drie cahiers uitgebracht, als ondersteuning van de 
discussies in de afdelingen. Maar de cahiers: „Beschouwing over Arbeid" (met inter-
views over o.m. ander arbeidsethos; nieuw soort samenleving, arbeidsloosinkomen), 
„Beleving van niet-aktiviteit" (met overdrukken van artikelen uit o.m. De Tijd en 
Vakbondskrant) en als derde „Op zoek naar verenigings-initiatieven" (met voorbeelden 
van Humanitas aktiviteiten) kunnen de afdelingen ook op weg helpen naar passende 
„Humanitas' antwoorden". 
De door de afdelingen aangedragen ideeën en meningen vormen de gespreksbasis van de 
werkconferentie, waarover wij u in het decembernummer van Van Mens tot Mens nader 
zullen inlichten. 

NIEUWE HUMANITAS ACTIVITEIT 

Hulp aan verstandelijk gehandicapten 
In Amersfoort (Nieuwstraat 20) 
en Warnsveld (Kloetschup) zijn 
op 1 okt. j.l. gezinsvervangende 
tehuizen voor verstandelijk ge-
handicapten geopend, waarmee 
het in 1982 door de Algemene 
Vergadering genomen besluit 
„de zorg voor geestelijk gehandi-
capten vanuit Humanitas op zich 
te nemen" (opnieuw) duidelijk 
gestalte kreeg. 
De leiding in Amersfoort en 
Warnsveld berust resp. bij Paul 
van der Spaa (39) en bij Henk 
Hanning (40). 
In Amersfoort ontving Paul van der Spaa 
op 1 oktober zijn eerste negen bewoners, 
die in dit nieuwe tehuis zelf kunnen ko-
ken, wassen of de mogelijkheid krijgen 
om te leren zichzelf zoveel mogelijk te 
bedruipen. 
Paul van der Spaa, die bij zijn werk de 
hulp heeft van 8 full-time en 4 deeltijd 
krachten, werkte reeds eerder met wat hij 
zelf noemt „verstandelijk beperkte men-
sen". Hij begon zijn carrière evenwel in 
het bedrijfsleven, wat hem geen voldoe-
ning schonk. Daarom koos hij voor maat-
schappelijk werk, waarin hij als vrijwilli-
ger begon, volgde humanistisch vor-
mingsonderwijs om daarna de stap naar 
de praktijk te wagen. 
Ook Henk Hanning („20 jaar in het vak") 
maakte al eerder kennis met geestelijk 
gehandicaptenwerk. Hij heeft zich in de 
grootschalige opzet van dit werk nooit 
gelukkig gevoeld, ook al „omdat in het 
oosten van het land de confessionele hulp  

de overhand heeft." Hij deed Humanitas 
een voorstel om een kleinschalig projekt 
(een boerderij voor 4 bewoners) op te zet-
ten, dat evenwel niet van de grond kwam. 
Maar via dit eerste kontakt maakte hij 
kennis met Herman van Gelder (motor 
van de nieuwe Humanitas activiteit). 
Omdat hij de ervaring opdeed ,,dat het 
goed werken is met Humanitas " leidde 
dit kontakt met onze vereniging èn zijn 
sollicitatie tenslotte tot zijn aanstelling in  

Warnsveld, waar hij terzijde wordt ge-
staan door elf medewerkers, waaronder 
een waarnemend hoofd, 6 groepsleiders, 2 
huishoudelijke medewerkers en een kok. 
Zowel in Amersfoort als in Warnsveld 
streeft de leiding ernaar om van de Hu-
manitastehuizen „instellingen te maken 
die door de bewoners zelf als de meest 
geschikte omgeving worden gezien." 

Joop van Dalen 
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In veel talen: 
roep om vrede 
Het woord vrede werd tijdens de IHEU vredes-conferentie die op 
26, 27 en 28 augustus j.l. in Zutphen werd gehouden, in vele talen 
gehoord: vrede, peace Frieden, la paix. Op deze conferentie waren 
humanisten uit België, de Bondsrepubliek, Engeland, Noorwegen, 
de Ver. Staten en Nederland bijeen gekomen om over twee thema's 
te praten: humanisme en kernbewapening en vredesopvoeding. 

. . . praten over vrede . . . 

Voor bange mensen 
In oktober, november en december zendt de RVU educatieve omroep een aantal radio-
en televisieprogramma's uit onder de titel „Programma van Bange Mensen". De pro-
gramma's zijn evenals de bijbehorende publikaties tot stand gekomen in samenwer-
king met de Stichting Vredesopbouw. 
De programma's Willen een beter begrip bevorderen voor onderwerpen waarover 
mensen het met elkaar oneens zijn en gaan in op achtergronden van meningsverschil-
len, zoals b.v. vooroordelen, angsten en vijand beelden. 
Vanaf januari '84.  zal het vormingscentrum Kontakt der Kontinenten een training 
verzorgen voor geinteresseerden (die werkzaam zijn) in het vormingswerk en/of vol-
wasseneneducatie,  waarbij gebruik wordt gemaakt van deze radio- en/of televisiepro- 
gramma's. Voor meer informatie over de trainingen: 03463-1755, Wil Bus of Henk Bekker. 

Na de openingsspeech van Piet Dan-
kert, voorzitter van het Europese par-
lement, was het woord aan P. Deleu, 
werkzaam bij het Belgische Instituut 
voor Conflictstudie. Hij benadrukte 
dat je vanuit een humanistische levens-
houding steeds kritische vragen moet 
stellen: óók op het terrein van defensie. 
Vragen als: moeten wij ons verdedigen? 
Wát verdedigen wij eigenlijk: een be-
volking, een economisch stelsel, een 
beschaving? En welke middelen zijn 
daarvoor geoorloofd? Aan de hand van 
deze vragen bekeek hij het huidige ver-
dedigingssysteem en kwam daarna tot 
andere vragen, zoals: Zijn democrati-
eën vredelievender dan andere regi-
mes? Geven hogere uitgaven voor be-
wapening ook meer bescherming? Is 
wat goed is voor de V.S. ook altijd goed 
voor West Europa? Humanisten moe-
ten op dit soort vragen een antwoord 
trachten te vinden. 

Absoluut wapen 
Volgens de Brusselse hoogleraar 
Niezing zoeken wetenschappers, die 
zich met de ontwikkeling van nieuwe 
wapensystemen bezig houden naar het 
absolute wapen. Gelukkig heeft men 
dat nog niet gevonden, maar wel ver-
loopt de wapenwedloop steeds sneller. 
Hij wees op het gevaar dat die wapen-
wedloop onbeheersbaar dreigt te wor-
den, omdat het militaire denken de hele 
samenleving in zijn greep krijgt. Hier-
bij wordt er steeds van uitgegaan dat 
„de vijand" het ergste zal doen. En ter-
wijl regeringen nog. vasthouden aan 
onderhandelingen in Genève, is men in 
de laboratoria naarstig bezig aan de 
ontwikkeling van nog verschrikkelij-
ker wapens. Niezing pleitte ten slotte 
voor creativiteit bij de vredesbewe- 
ging. „probeer ongebruikelijke strijd-
methoden te vinden om de wapenwed-
loop te stoppen." 

Steeds gevaarlijker 
Aan het eind van de eerste dag hield 
Frank Barnaby — nu werkzaam bij het 
Ontwapeningsprogramma van de V.N 
maar bekender voor zijn werk bij het 
Zweedse vredesinstituut SIPRI — een 
indrukwekkende rede. Als natuurwe-
tenschapper liet hij de ontwikkeling 
van de kernbewapening de revue pas-
seren. De kracht en de efficiency van de 
kernwapens wordt steeds groter, maar 
vooral de precisie waarmee de kernwa-
pens hun doel kunnen bereiken wordt 
van het grootste belang geacht. 

Volgens Barnaby zullen de komende 10 
15 jaar zeer gevaarlijk zijn. De V.S. 

zullen in die tijd de top van het tech-
nisch kunnen op kernwapengebied be-
reiken, terwijl de Sovjet Unie na ver-
loop van tijd, zeg een jaar of vijf, dat 
technische hoogtepunt ook bereikt zal 
hebben. De verleiding kan dan bestaan 
om bij een crisis dat overwicht te ge-
bruiken door de Sovjet Unie aan te 
vallen. 
Hij wees ook op de gevaren van onbe-
doelde kernoorlogen, die door mense-
lijke of technische fouten kunnen ont-
staan. In dit verband wees hij op de tijd 
die het kost om een echt alarm te on-
derscheiden van een computerfout. 
Dat kost ongeveer . . . een kwartier. 
Maar de nieuwe kruisraketten hebben 
maar 8 minuten nodig om hun doel te 
bereiken. Dit beangstigende voorbeeld 
toont aan dat er gemakkelijk een kern-
oorlog kan ontstaan omdat een storing 
wordt aangezien voor een echte aanval. 
De beslissingen die dan genomen wor-
den hebben rampzalige gevolgen voor 
de mensheid. 

Tijdens de tweede dag kwam het on-
derwerp vredesopvoeding aan de orde, 
waarbij twee meningen duidelijk naar 
voren kwamen. De uit Duitsland af-
komstige hoogleraar Jrgen Kahl was 
van mening dat bij vredesopvoeding 
altijd partij moet worden gekozen en 
dat zowel kinderen als volwassenen 
hierbij betrokken dienen te worden. 
Het doel van vredesopvoeding moet 
volgens Kahl bestaan uit: actief deel-
nemen aan de vredesbeweging en de 
dreiging van de atoombewapening 
centraal stellen. 
Henk van der Schaaf (ABOP) was het 
met dat laatste niet eens. Hij vond dat 
bij vredesopvoeding op de scholen 
minstens evenveel aandacht moet wor-
den geschonken aan kleine conflicten 
als aan de gevaren van een (kern)oor-
log. Hij betwijfelde of kinderen infor-
matie over kernwapens wel kunnen 
verwerken. Een vraagstuk dat de deel-
nemers aan de conferentie nog lang be-
zig hield, zonder hierop een pasklaar 
antwoord te vinden. 
Tot slot wees de heer Geeraerts op de 
ontwikkelingen van andere verdedi-
gingssystemen (geweldloze of sociale 
verdediging). Hiervoor moet nog heel 
wat onderzoekwerk worden gedaan, 
maar dat sommige mensen dit onder-
zoek zelfs al als bedreigend ervaren, 
blijkt wel uit het feit dat de huidige 
Nederlandse regering een studie-com-
missie op dit gebied de laan heeft uitge-
stuurd . . . 
Deze conferentie heeft de deelnemers 
geïnspireerd zich niet te laten verlam-
men door de dreiging van een totale 
vernietiging en hun steentje te blijven 
bijdragen tot vrede. 

Erik Vrind 
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mr. Hein Roethof 

komt het er op neer, dat ook zij onze 
democratie niet lusten. 
In beide gevallen wordt niettemin een 
signaal afgegeven waaraan de politiek 
niet hooghartig voorbij mag gaan door 
vervolgens met een geshockeerd ge- 

„Moet de Centrum Partij verboden worden?” 
In REKENSCHAP, humanistisch tijdschrift voor wetenschap en 
kultuur, verscheen alweer enige maanden geleden een artikel 
„Moet de Centrum Partij verboden worden?" geschreven door mr. 
Hein Roethof (voormalig lid van de Tweede Kamer voor de PvdA). 
Omdat dit onderwerp — vooral na de verkiezingsuitslag in Almere 
— actueel blijft citeren wij het volgende hieruit: 

— „Met de intrede van Janmaat als ver-
tegenwoordiger van de Centrum Partij 
in de Tweede Kamer is de discussie 
weer opgelaaid of dergelijke partijen 
niet verboden zouden moeten worden. 
Het betreft hier een waarschijnlijk 
nooit volledig bevredigend eindigende 
gedachtenwisseling over in laatste in-
stantie de vraag tot hoe ver een demo-
cratische samenleving mag gaan bij het 
verschaffen van (zekere) ruimte aan 
antidemocratische stromingen. 

Het grondbeginsel en daarmee de voor-
naamste kracht van de democratie is, 
dat men hoor en wederhoor toepast om 
door argumentatie en daarmee ge-
paard gaande maatregelen tot het be-
tere standpunt en de verbeterde situa-
tie te komen. Dit is in overeenstemming 
met een goed humanistisch uitgangs-
punt, dat de mens zich voortdurend re-
kenschap geeft van zijn doen en laten. 
Dat men daarmee ook het risico loopt, 
dat een naar veler opinie verkeerd of 
zelfs slecht standpunt desondanks eni-
ge aanhang krijgt moet op de koop toe 
worden genomen. Een democratische 
samenleving is niet geschikt voor ban-
ge mensen, die de onwelgevallige me-
ning maar liever onderdrukt zien. 
Doorgaans zal deze dan als een veen-
brand ondergronds blijven doorsmeu-
len om op een dikwijls uiterst onwel-
kom moment als een complete bos-
brand op te laaien. In het alleruiterste 
geval rest dan nog wel de mogelijkheid 
van het afkondigen van een uitzonde-
ringstoestand tot redding van de demo-
cratie, maar dan zijn we al een heel 
eind heen. Voorkomen is beter dan ge-
nezen. 
Democratisch samenleven veronder-
stelt dat de problemen bespreekbaar 
blijven en niet tot taboe worden ver-
klaard. Problemen verdienen te wor-
den aangepakt en als een oplossing niet 
op korte termijn in zicht is behoort te 
worden uitgelegd waarom. Als die pro-
blemen door sommigen aan de orde 
worden gesteld op een voor medemen-
sen uiterst kwetsende wijze kan nu hier 
onder omstandigheden natuurlijk wel 
een taak liggen tot correctie door de 
onafhankelijke rechter. 
Tolerantie is iets anders dan lijdzaam-
heid. Waar geweld en intimidatie wor-
den toegepast dient daartegen krachtig 
te worden opgetreden. Maar dat is nog 
iets anders dan het op voorhand ver-
bieden van een politieke partij of stro-
ming. 
Als jongeren roepen dat onze rechtsor-
de de hunne niet is mag dit wellicht 
nette en vooruitstrevende mensen min-
der grievend want abstracter in de oren 
klinken dan dat sommige bewoners 
van de oude wijken hun problemen aan 
de buitenlanders wijten. Maar in feite  

zicht te constateren dat Janmaat een 
zetel in de volksvertegenwoordiging 
heeft veroverd. 
Roethof wijst erop dat er wel degelijk 
aanleiding bestaat om iets te onderne-
men tegen groeiend racisme, dat in tij-
den van crisis de neiging heeft snel toe 
te nemen. 
Vooroordelen behoren in een democra-
tische samenleving te worden bestre-
den en dat hoeft niet een te zachtzinnig 
proces te zijn want, aldus Roethof. 
Met zachtzinnigheid alleen maakt men 
mensen niet weerbaarder. Daartoe zul-
len ook bepaalde frustraties moeten 
kunnen worden afgereageerd. Ver-
bieden echter is goedkope politiek. 
Want in één opzicht zij men wel ge-
waarschuwd. Het was nog na 1970, dat 
de (achterhoede) gevechten moesten 
worden geleverd voor het toelaten van 
C.P.N.'ers tot overheidsfuncties, van 
het niet meer bespieden van de P.S.P. 
door de B.V.D. en van de koninklijke 
goedkeuring van het COC. In de ge-
schakeerde maatschappij, waarin een 
ieder binnen de grenzen van de straf-
wet in zijn waarde wordt gelaten, past 
niet het belemmeren van het vereni-
gingsleven of het onderdrukken van 
uitlatingen. Het is typisch dat een deel 
van de nieuwe elite zo snel vergeet. 
Men kan zich nu eens niet en dan weer 
wel op de grondrechten beroepen. Wie 
de illusie koestert dat men het ver-
bieden van partijen tot enkele extreem 
rechtse strominkjes zou kunnen beper-
ken is dan ook werkelijk wel héél naief. 

aktiveringswerk. 
In het welzijnswerk en de hulpverle-
ning is sprake van de noodzaak om 
meer vrijwilligers in te schakelen om zo 
de schade te beperken die ontstaat door 
het wegvallen van beroepskrachten. 
Op datzelfde moment overweegt de 
provinciale overheid een maatregel die 
juist die instellingen in gevaar brengt 
die kunnen bogen op een jarenlange er-
varing in het motiveren, aktiveren en 
begeleiden van vrijwilligers. 
Wij zijn verontwaardigd dat dit besluit 
op dit ogenblik wordt genomen: Eind 
1982 is door het provinciaal bestuur 
een onderzoek van het maatschappe-
lijk aktiveringswerk aangekondigd. 
Tot nog toe is de provincie echter in 
gebreke gebleven het onderzoek ook 
daadwerkelijk uit te voeren. 
Thans wordt aangekondigd dat dat on-
derzoek begin 1984 zal zijn afgerond, 
maar niettemin wordt ondertussen de 
subsidie met meer dan 50% besnoeid. 

De voorgestelde maatregel leidt tot een 
bezuiniging van ruim f 200.000,— per 
jaar. Het negatief effekt daarvan is niet 
alleen dat een zes-tal arbeidsplaatsen 
op het spel wordt gezet, maar vooral 
dat de ondersteuning van vele duizen-
den vrijwilligers in onze provincie 
wordt ondermijnd. 
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De organisaties: 
Humanitas (gewest Friesland) 
It Sintrum (geref.), 
It Skewiel (herv.) en 
Solidair Friesland (r.k.) 
noemen het beleidsvoornemen van 
Ged. Staten van Friesland om met in-
gang van I januari a.s. de subsidie voor 
het maatschappelijk aktiveringswerk 
te halveren een hoogst onzorgvuldige 
maatregel en zijn zeer verontwaardigd 
dat dit besluit op dit moment genomen 

Om een en ander wereldkundig te ma-
wordt. 

ken gaven de 5 organisaties (O.O.M.T. 
waarin vrijzinnig hervormden doops-
gezinden en remonstranten samenwer-
ken, zette ook een handtekening onder 
het protest, hoewel ze geen subsidie 
ontvangen) onderstaand persbericht 
uit: 
Tot dusver konden de vier eerstge-
noemde organisaties rekenen op de 
subsidiëring van één funktionaris en 
een belangrijk  deel van de apparaat-
kosten. 
We hebben met ontsteltenis kennis ge-
nomen van de plannen  tot halvering 
van de subsidie. 

We achten het onbegrijpelijk dat deze 
bezuinigingen zo onevenredig worden 
afgewenteld op het  maatschappelijk 

„Onzorgvuldige maatregel" 
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„Ja, dat ben ik in de meest áb-só-lu-té zin 
van het woord (op onze vraag of hij een 
doemdenker is). Ik geloof dat wij ons al 
heel lang op een weg bevinden waarop 
praktisch geen terug meer is — tenzij we 
ineens allemaal heel anders gaan denken. 
Ma arre . . . ik geloof zelfs dat dat niet 
meer zal helpen." 

— Dat is wel erg somber. Hde anders zou-
den we moeten gaan denken? 
A. P.: „Dat we in alle opzichten en spe-
ciaal in technologisch opzicht veel te ver 
zijn gegaan. We zijn gewoon veel te 
knap." 

— In een vorig interview zei de heer Mey-
er, directeur bij Philips dat het een vol-
strekte illusie is te menen dat we een tech-
nologische ontwikkeling zouden kunnen 
tegenhouden. Hij zei: wie het leven 
liefheeft, houdt ook van micro-elektroL 
nica . . . 
A. P.: „Er is geen enkele reden om niet van 
micro-elektronica te houden, maar het 
gaat om de mate waarin je dat toepast. 
Nou ja dat houdt verband met het Pola 
Principe . . ." 

— Bent u allang aanhanger van dat Pola 
Principe? 
A. P.: „Ja, al heel lang, helaas ben ik de 
enige aanhanger, maar het is te eenvou-
dig. Als ik de mensen probeer uit te leggen 
dat de oplossing eigenlijk zo simpel is„ 
zegt iedereen: zó eenvoudig kan dat niet. 
(praat op de toon zoals we hem kennen 
van Farce Majeur). Eigenlijk is mijn prin-
cipe een wet, maar dat klinkt zo preten-
tieus. Je hebt de wet van Parkinson en het 
Peters (op zijn Engels uitgesproken) Prin-
ciple. Daarom koos ik ook maar voor 
principe." 

— Wie mag die Peters wel zijn? 
A. P. (lacht geheimzinnig) „Aha, dat is de 
grote moeilijkheid! Iemand heeft mij eens 
iets verteld over het Peters Principle, 
maar ik heb zijn naam nooit kunnen 
vinden . ." 
Niettemin kent hij de inhoud op zijn 
duimpje en die lijkt verdacht veel op zijn 
eigen visie. 
„Kijk, Peters Principle wil dat iedereen 
stijgt tot het niveau van zijn inkompeten-
tie. Begrijpt u dat niet? Ik zal dat uit-
leggen: 

Je hebt een baan waarin je reuze goed 
bent, dat houdt in dat je bevorderd wordt 
naar een hogere funktie; daar voldoe je 
ook nog en dus word je opnieuw bevor-
derd, net zolang tot je in een funktie te- 

Alexander Pola studeerde „maar één 'aar èèn rechten." Hij legt uit: 
„Mijn ouders wilden dat ik na het i 	

g 
asium ging studeren, maar ik wilde aan het toneel. Na dat jaarcm  t mislukte tentamens kon ik 

zeggen: zie je wel, ik kan het niet. Mag ik nu naar de toneelschool? Maar 
daar zakte ik ook voor. Ik ben toch bij het toneel terecht gekomen, ik 
speelde voor de oorlog bij Van der Lugt en Verbeek, maar ik was niet geweldig . . ." 

Na de oorlog begon hij te „schrijven voor de radio", maar altijd voor 
anderen. Dat bleef niet zo, want mi kent iedereen Alexander Pola als 
schrijver en zanger van zeer spitse en geestige teksten en als de „come-
dian" die met een lach harde waarheden verkoopt. Leuk-doen, heeft 
voordelen, vindt hij, want dat leuk-doen is het verguldsel van de bittere 
pillen die hij voortdurend wil uitdelen. Bovendien gelooft hij dat er 
eerder wordt geluisterd naar iemand die leuk doet dan naar een dood-
ernstige politicus. 
Maar achter de „leuke" Alexander Pola gaat iemand schuil die zeer 
betrokken is bij het wel en wee van de wereld en op zijn manier 
voortdurend tegen verkeerde zaken in onze samenleving ten strijde 
trekt. 
Als betrokken mens heeft hij ook een analyse uitgedokterd, waarom het 
zo mis is gegaan in de wereld: zijn Pola Principe, dat helaas maar één 
aanhanger heeft; hijzelf. 
Met deze Alexander Pola praatten wij in zijn romantisch oude huis, " • gelegen in het centrum van „donker Amsterdam „een vréselijke 
buurt en tegelijkertijd de heerlijkste buurt om te wonen.

„ 
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Pola's principle 
Toen een drukkerij aan Alexander Pola vroeg een advertentietekst te schrijven 
voor een reklame campagne, zei hij dat alleen te willen doen, als hij een stukje 
tégen de reklame mocht schrijven, „omdat het zijn oprechte en diepgewortelde 
mening is dat er weinig is dat de laatste decennia zo'n fnuikende invloed  heeft 
gehad op industrie en werkgelegenheid als de reklame." De drukkerij zei „ja" en 
dit was de eerste keer dat „Pola's Principle" werd afgedrukt. 
In 't kort komt het hierop neer: Massaproduktie kan alleen maar draaien als er 
een massale afzet is. Dus moet er een massale behoefte zijn en die wordt gestimu-
leerd door de reklame. Als die behoefte er niet is worden de mensen immers 
werkloos . . 
Maar om iedere werknemer in staat te stellen om alle artikelen te kopen, 
waarvoor reklame wordt gemaakt, moet hij méér verdienen dan hij verdient . . 
Dat leidt tot looneisen en op dat moment zegt de werkgever: bij zulke  looneisen 
worden mijn produkten te duur, ik moet sluiten. En dus worden de mensen 
werkloos . . 

— Handwerk betaal je tegenwoordig ook 
met „goud" . . . 
A. P.: „En waarom denkt u dat dat zo is? 
Omdat de man die thuis schoenen zit te 
repareren door de TV reklame wordt 
wijsgemaakt dat ie een schoft is omdat ie 
zijn vrouw iedere dag gewoon in een plas- 
tic bakje laat afwassen inplaats van een 
afwasmachine te kopen; dat ie krankzin-
nig is omdat ie zijn brood nog met de hand 
snijdt. Máár als hij die spullen niet koopt, 
gaat die fabriek die afwasmachines en 
elektrische broodmessen maakt, over de 
kop en worden de mensen die daar wer-
ken werkloos. (twee handen wanhopig in 
de lucht) Wat je ook doet: er zijn alleen 
maar méér werklozen te verwachten. Dat 
Zegt Pola's Principe, maar mijn visie is te 
eenvoudig voor de geleerden. Het is na-
tuurlijk ook te gek dat je jaren economie 
studeert om dan met een eenvoudige op-
lossing te komen. Als leek kan ik me dat 
permitteren." 

U denkt dat de geleerden het noodge-
dwongen ingewikkeld maken? 
A. P. (schaterend): „Jazeker, anders wer-
den de professoren toch ook werkloos. 
(dan weer heel ernstig) Kijk, iedereen die 
even nadenkt weet dat het gewoon misge-
lopen is. Het is net als bij een autd die met 
ondeugdelijke remmen op een helling 
staat. De enige hoop om goed beneden te 
komen is langs de wand sturen en afrem-
men tegen die wand en dan maar hopen 
dat de tegenliggers op tijd kunnen uitwij-
ken en er niet teveel slachtoffers vallen.. . 

recht komt waarin je niet meer voldoet. 
Daarna word je niet meer bevorderd, 
másir ze zetten je ook niet meer terug. Dat 
is een van de grootste ellendes van deze 
tijd. In de politiek en in familiebedrijven 
zijn er voorbeelden te over . . . 
(Noemt namen, maar zegt: die niet op- 
schrijven) 	• 

— Houdt u zichzelf aan het principe van 
die Peters, waarvan u misschien ook de 
enige spreekbuis bent . . . 
A. P.: „Jazeker! Ik dacht dat ik me al 
dertig jaar op het niveau van mijn inkom-
petentie beweeg. Beter dan ik nu doe, kan 
ik niet. Ik heb aanbiedingen gehad hoor 
bij de diverse omroepen, maar ik heb ze 
allemaal om die reden van de hand ge-
wezen." 

— Pola's Principle gelooft niet in herstel 
hè van onze huidige economie en de werk-
loosheid kun je niet oplossen door ar-
beidstijdverkorting en arbeidsverdeling? 
A. P.: ,Welnee, dat helpt allemaal niks. 
De reklame blijft doorgaan om ons wijs te 
maken dat we alle dingen die geprodu- 
ceerd worden graag willen hebben. Tege-
lijkertijd roepen we dat iedereen de halve 
tijd moet gaan werken met inlevering van 
loon, wat logisch is, maar . . . als je min-
der te besteden hebt kun je geen elektri- 
sche tandenborstel of broodmes meer ko-
pen en dus gaan de fabrieken die dat pro-
duceren dicht, omdat er geen afzetgebied 
meer is. Ik ben ervan overtuigd dat we een 
heel eind terug moeten in onze ontwikke-
ling en vooral dat aanpraten van nuttelo-
ze dingen achterwege zouden moeten la-
ten, want iedereen zou met veel minder 
toe kunnen als ie niet zo zou worden op-
gezweept tot ontevredenheid. Of je nou 
werkloos bent of niet: je moet „aanschaf-
fen". En dus blijven de werklozen roepen 
dat ze nooit kunnen rondkomen. 
Als we straks met een miljoen werklozen 
zitten, zullen we weer gewoon schoenen 
met de hand moeten gaan maken en alle 
reparaties ook met de hand gaan verrich-
ten. Daar komt het toch van . . . We zou-
den weer terug moeten naar die winkel-
tjes, waar je vroeger je kousen )iet opha-
len of een nieuwe manchet aan je over-
hemd liet zetten. Dat is allemaal een tijd-
lang weggeweest, maar het is alweer een 
beetje aan het terugkomen."  

boodschappen luisteren. . . . Eigenlijk 
zou iedereen doemdenker moeten 
worden. 

— ??? 
A.P. „Jazeker: iedereen zou moeten 
doemdenken. Dat is de enige manier om 
iedereen ertoe te brengen om er eindelijk 
eens iets aan te gaan doen. Nu denkt 
iedereen nog: jij met je sombere gedach-
ten; het loopt nog wel los. Máér-hét-
loopt-niét-los. En de mensen merken dat 
best hoor! Daarom zitten ze vol agressie. 
De huidige toestand leidt tot agressie en 
anarchie. Iedereen is verbaasd dat zoveel 
jongeren enerzijds met bivakmutsen over 
hun oren met stenen gooien en anderzijds 
massaal op de vvd stemmen. Dat is alleen 
maar een raadsel als je niet begrijpt dat 
het vrije spel van de maatschappelijke 
krachten, zoals de vvd dus voorstaat, in 
werkelijkheid het recht van de sterkste 
betekent. Ik vind dat vermomde anarchie 
en dat is wat jongeren trekt." . 

— Ik denk wel dat er verschil is tussen 
werkloze jongeren met een lts-opleiding 
en goed opgeleide jongeren die op de vvd 
stemmen. 

A.P.: „Beiden handelen uit anarchisti-
sche tendenzen, beiden handelen uit on-
tevredenheid met het bestel." 

— De toekomst ziet er ook niet zo floris-
sant uit hè.. . 
A.P.: „Allerminst, ik beschouw de mens-
heid als een mislukking. Onze technische 
handigheid is geëvolueerd, maar de rest 
heeft er geen gelijke tred mee gehouden. 
We hebben middelen tegen agressie we-
ten te perfectioneren, maar met de gewo-
ne instinktmatige agressiviteit die we uit 
onze dier-tijd hebben overgehouden we-
ten we geen raad. Die is niet mee-geëvo-
lueerd in hetzelfde tempo. De beschaving 
is opgehouden op het moment dat we een 
knuppel konden gaan hanteren, wat 
chimpansees trouwens ook al kunnen. . 
De menselijke soort is te ver „doorge-
schoten". De dinosaurussen hadden een 
te groot lijf en te kleine hersenen en moes-
ten daarom verdwijnen, maar de mens 
heeft te grote hersenen en een te klein lijf. 
In de evolutie zijn we een stap te ver, maar 
och we sterven gewoon uit net als de dino-
saurussen. (dit alles op „cabaret-toon" 
uitgesproken en dan ineens heel ernstig). 
Dat uitsterven is geen kwestie van van-
daag of morgen. Morgen als wij een vre-
desperiode tegemoet gaan, maar vandáág 
als we het allemaal uitsluitend aan de po-
litici overlaten." 

— U bedoelt de uitbreiding van kernwa-
pens en de dreiging van een kernoorlog? 
A.P.: „(met stemverheffing) Ja, ik vind 
zelfs het praten over de dreiging van een 
atoomoorlog eigenlijk al krankzinnig. 
Het feit dat hier over gedácht wordt is op 
zich toch krankzinnig? 
Je schrikt soms als je mensen hoort praten 
over een oorlog. In radiogesprekken van 
het Humanistisch Verbond hoorde ik jon-
geren zeggen: oorlog is vervelend voor 
wie het treft, maar hij zou er toch moeten 
komen, want dat ruimt wat mensen op. 

vervolg op pag. 10 
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(Na even stil voor zich te hebben uitgeke-
ken) Dat is toch het krankzinnige van de-
ze tijd: we hebben atoomkracht uitgevon-
den, gaan die ook gebruiken, maar we 
weten geen raad met het afval. 'Is hetzelf-
de als je tegen iemand zegt: we hebben 
een auto uitgevonden, maar nog geen 
remsysteem, maar ga toch maar rijden. 
Tegen de tijd dat je wilt stoppen hebben 
we vast wel een rem uitgevonden. . ." 

— Uit het Pola's Principe heb ik begrepen 
dat er een rem moet komen op onze con-
sumptie? 
A.P.: „Die rem kan alleen maar in wer-
king treden, als de mensen begrijpen, 
wáár het mis is gegaan, als ze een stapje 
terug willen, niet meer naar reklame 



Alexander Pola in Farce Majeur — „harde waarheden verpakken in leuk doen. . ." 

Via leuk-doen 
véél zeggen 
vervolg van pag. 9 

Dat gebeurt echter meestal nogal oneven-
redig. Dat hebben we in de laatste oorlog 
gezien: er werden 20 miljoen Russen ge- 
dood en een kleine 300.000 Amerikaanse 
soldaten. In die tijd waren de Duitsers 
onze onderdrukkers, maar tien jaar na de 
oorlog waren de rollen al omgekeerd. De 
Duitsers werden bondgenoten, de Ameri- 
kanen dè bevrijders en de Russen met 20 
miljoen slachtoffers onze grootste 
vijand.. . 
(gaat met een ruk rechtop zitten) Máár de 
deelname van de Amerikanen aan onze 
bevrijdingsoorlog hebben we te danken 
aan de Jappanners. Jazeker. . . De aanval 
op Pearl Harbour heeft het allemaal op 
gang gebracht. Daarvoor waren wij al on-
derdrukt, Rusland was al aangevallen, 
Noorwegen en Denemarken bezet, Enge-
land zat erg in de knoop, maar werd een 
beetje geholpen, maar aan de oorlog rhée-
doen deden ze pas nadat ze op Pearl Har-
bour door de Japanners werden aange-
vallen.. . 
(kijkt een poosje zwijgend voor zich uit 
vervolgt dan somber) Ik ben ervan over-
tuigd dat die bom valt, maar ik vind ge-
woon dat we er niet aan moeten meedoen. 
Het maakt niks uit of wij er 48 hebben of 
geen, want -als ze in Duitsland vallen, is 
dat voor ons ook al genoeg. Als klein land 
kunnen we juist degenen zijn die zeggen: 
daar doen wij niet aan mee. Misschien 
helpt het. . . Dat heeft niks te maken met 
zelfoverschatting. Integendeel: het is ge-
woon inzien dat wij als klein landje zo 
onbelangrijk zijn dat we ons kunnen per-
mitteren om te weigeren eraan mee te 
doen." 

— Wordt u dat wel kwalijk genomen? 
A.P.: „Soms wel hoor." 
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— Krijgt u veel boze brieven? 
A.P.: „Ik krijg erg veel brieven: gelukkig 
veel aardige en ook wel een paar boze 
brieven. Ik heb eenmaal in de maand een 
cursiefje voor de wereldomroep; daar re-
ageren zelfs paters op die ergens in de 
woestijn bij Timboektoe zitten. Want kri-
tfek-óp-hét-vaderland-mág-niet. Maar 
met die brieven moet je eigenlijk erg blij 
zijn: je merkt dat je iets teweeg brengt en 
dat is precies wat ik wil. 
Zolang ik dat als amusementskunstenaar 
doe, vindt iedereen het best. Als ik zou 

Op 11 zaterdagen, met ingang van 8 
oktober 1983 en eindigend op 28 april 
1984, zullen onder auspiciën van de 
Open Filosofische Hogeschool voor 
Mens en Maatschappijwetenschappen 
te Bilthoven hoor- en werkcolleges 
gegeven worden in Vredes- en 
Veiligheidsvraagstukken. 
De collegereeks richt zich o.m. tot 
onderwijsgevenden uit primair en 
voortgezet onderwijs en 
vormingswerkers bij jeugd en 
volwassenen. 
Een en ander heeft als bedoeling het 
verbreiden van kennis en inzicht en het 
vormen van oordeel en gezindheid op 
het gebied van Vrede en Veiligheid 
alsmede ook pedagogische-didactische  
deskundigheidsbevordering waardoor 
onderwijsgevenden en 
vormingwerkers hun kennis optimaal 
weten over te dragen. 
Deskundigen uit binnen en buitenland 
w.o. Prof.Dr. F. Barnaby, Prof.Dr. v. 
Bedkuur, Prof.dr. E. Boeke, Prof.Dr. C. 
C. de Keyser, Prof .Dr. Nauta, Prof.Dr. 
H. Niezing, Prof.Mr. Rëlling, Dr.E. 
Volten, Dr. a Waltmans, generaal  

zeggen: ik voel me méér politicus dan 
amusementskunstenaar zou iedereen re-
ageren met „die heeft het hoog in zijn 
hoofd." Want politicus is ineens van veel 
hoger niveau en wie ben ik dus dat ik dat 
zou mogen roepen? 
(met half toegeknepen pret-ogen) En bo-
vendien heb ik daar ook niet voor gé-sttl-
déérd!" 

Ank van Zachten 

majoor b.d. M. von Meyenfeldt e.a. 
werken mee aan dit projekt. 
De colleges zullen plaatsvinden in het 
hoofdgebouw van de 
kindergemeenschap Werkplaats, Kees 
Boekelaan 10 te Bilthoven. Thema's 
als: vrede en veiligheid, bewapening-
ontwapening, ontwapening en 
ontwikkeling, rechtvaardige 
wereldorde, oost-west en noord-
zuidrelaties, rijkdom en derde wereld, 
alternatieve en sociale verdediging, 
mensenrechten, de effecten van 
nucleaire, chemische en 
bacteriologische wapens enz. zullen 
aan de orde komen. 

Prospectussen en informatie worden 
op aanvraag toegezonden: 
J. Prins 
Pieter Vreedestraat 6 
4902 VJ Oosterhout 
Tel. 01620-52234 
b.g.g. 01819-62222 toeste1172. 
C. Maas 
Burg. Buysenstraat 14 
4835 BB BREDA 
076-656973 

— Gaat u ook naar Den Haag op 29 ok-tober? 

A.P.: „Wat dacht u! En dan lijkt het mis-
schien gek, maar ik denk toch: er zou door 
de mensen niet genoeg doem gedacht 
kunnen worden. Misschien dat ze dan 
gingen denken: dit is te gek. Er zouden 
dan geen 300.000 mensen maar 13 miljoen 
mensen op de been zijn." 

— Zou u niet liever een politicus geweest 
zijn. Nu bent u die man die allemaal vre-
selijke dingen zegt, maar waar je toch om 
moet lachen. 
A.P.: „Nee hoor, als politicus ben je veel 
machtelozer, dan ga je anders tegen de 
dingen aankijken en je zit gevangen tus-
sen veel smallere marges." 

— Toch vind ik u een soort politicus; u 
draagt voortdurend politieke boodschap-
pen uit. 
A.P.: „Voor mijn gevoel ben ik dat ook 
méér dan amusementskunstenaar, maar 
dat laatste heeft voordelen, zoals ik al 
eerder zei. Met leuk-doen kun je makke-
lijker af en toe op iemands tenen gaan 
staan." 

Vrede en Veiligheid 



Pleegzorg: niet 
gemakkelijk, wèl zinvol 
Van 23 tot en met 30 oktober wordt de Week van de Pleegzorg weer 
georganiseerd door de Centrales voor Pleeggezinnen en de Nederlandse 
Vereniging voor Pleeggezinnen (N.V.P.). 
Het thema van de aktieweek is: ALLEN OP ÉÉN LIJN, OUDERS, 
PLEEGOUDERS EN „HUN" KIND. met als doel aandacht en vooral 
begrip vragen voor de pleegzorg èn het belang benadrukken dat ouders, 
pleegouders en „hun" kinderen goed met elkaar samenwerken. 
De Centrales voor Pleeggezinnen zoeken naar pleeggezinnen voor kinde-
ren, die niet meer bij hun ouders kunnen zijn, en waarvoor plaatsing in 
een tehuis ongewenst is. 

0 

HÉr 
ONIVIOCELYKE 
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Twaalf cartoonisten 
spelen met een thema 

Een uitgave van .1 Humanistisch Verbond 

Het 
onmogelijke 

is 
mogelijk 

„Het onmogelijke is mogelijk" is 
de titel van de HV-kalender 1984. 
Opnieuw heeft het Humanistisch 
Verbond 12 bekende cartoonisten 
gevraagd om een kalender te te-
kenen. Dit jaar zijn er bijdragen 
van Anone, Jos Collignon, Arend 
van Dam, Tom Janssen, Willem 
van Manen, Frits Muller, Len 
Munnik, Opland, Peter van 
Straaten, Stefan Verwey, Nico 
Visscher en Sylvia Weve. 
De ene maand een hoopvol teken 
aan de wand en de andere maand 
een cartoon die in George Or-
well's boek „1984" niet zou heb-

' ben misstaan, zoals in november 
1984 een militair die op de fatale 
knop wil gaan zitten. In juli 1984 
geeft een olijke hond een tip over 
hoe men vrije tijd zou kunnen in-
vullen. Ook, een vredesduif die 
zich nestelt in de helm van een 
soldaat. Wie zegt dat het allemaal 
onmogelijk is? 
De kalender kost f 5,— en is van-
af dit moment verkrijgbaar via de 
boekhandel. Ook kan de kalender 
worden besteld door storting van 
f 6,60 (incl. porto) op giro 221290 
t.n.v. Uitgeverij De Toorts, Haar-
lem. De Toorts verzorgt namens 
het Humanistisch Verbond de 
distributie van de kalender 1984. 

Bezuinigen: Hóe? 
Op de vraag, voorgelegd aan 1300 Nederlandse gezinnen, waarop men het 
meest zou bezuinigen indien het netto-inkomen voorgoed een flink stuk zou 
verminderen (bijv. met 10%), werden door de ondervraagde gezinnen de 
hierna volgende belangrijkste bezuinigingscategorieën opgegeven. 

Zij luiden in percentages van het totaal aantal respondenten; tussen haak-
jes zijn vermeld de overeenkomstige cijfers voor resp. januari 1983, oktober 

24% (21%; 25%; 25%) 
16% (13%; 13%; 14%) 
11% (10%; 10%; 10%) 

- drank, voeding en tabak 
- energie 
- overige (w.o. platen, lectuur) 

(CBS-gegevens Statistisch Bulletin nr. 53) 

1982 en mei 1982. 
- auto (gebruik, bezit en accessoires) 
- vakantie en uitgaan 
- luxe en duurzame artikelen 
- kleding en schoeisel 13% (13%; 12%; 11%;) 

10% (11%; 9%; 10%) 
2% ( 3%; 3%; 2%) 

11% (15%; 13%; 14%) 

Als het mis gaat in een gezin worden er 
vaak andere mensen bij betrokken, zo-
als de huisarts, hulpverlenende instan-
ties, de kinderpolitie, de school van het 
kind en de kerk. Er kan dan een mo-
ment komen, waarop iemand tegen de 
ouders zegt: „Is het niet beter dat uw 
kind een tijdje of langer uit huis gaat?" 
Dit is een moeilijk stap, zowel voor het 
kind als de ouders. 
Als het besluit eenmaal gevallen is, kan 
een kind in een tehuis worden ge- 

plaatst, maar. . . in veel gevallen is 
plaatsing voor kortere of langere tijd in 
een ander gezin, d.w.z. in een pleegge-
zin beter, omdat dit voor een kind per-
soonlijker en overzichtelijker is. 

Allen op één lijn 

Pleegouders moeten zich goed realise-
ren, dat ze geen volledige vervanging 
zijn voor de eigen ouders van het kind. 
Vaak denkt men dat pleeggezinnen een 
eindstation zijn en dat het kind daar 
ook blijft. Soms is dat zo, maar beslist 
niet altijd. Pleeggezinnen kunnen ook 
een tijdelijk onderdak zijn: een voor-
beeld hiervan is „het kortverblijfge-
zin". Het kind kan daarna af naar een 
ander pleeggezin, dat meer op langdu-
rig verblijf is ingesteld, Cd terug naar de 
ouder(s), «naar een tehuis gaan. 
Het is belangrijk dat pleegouders en 
ouders goed kunnen en willen samen-
werken. Samenwerking tussen ouders 
en pleegouders is niet altijd even ge-
makkelijk. Soms beschouwen ouders 
en pleegouders elkaar als concurren-
ten. Dat is niet bevorderlijk voor de 
toch al moeilijke situatie van het kind. 
De organisatoren van deze Week hopen 
op een verdere integratie van de pleeg-
zorg in ons aller denken en doèn. 

Wilt u reageren, neemt u dan kontakt 
op met de Centrale voor Pleeggezinnen, 
p/a Stationsweg 14, 5211 	Den 
Bosch. Telefoon: 073-133647. 
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Met zijn „Piiii‘iy 
De snel toegenomen wereldbevolking vormt één van de klemmendste 
problemen waarvoor de mensheid zich momenteel geplaatst ziet. 
Deze constatering kan jammer genoeg niet worden afgedaan als een 
hersenspinsel van doemdenkers, maar is gebaseerd op harde feiten. 
Het is bijna onvoorstelbaar dat de aarde in het midden van de vorige 
eeuw nog maar 1 miljard mensen telde en de bevolkingsgroei in de 
daarop volgende honderd jaar in zo'n gigantische stroomversnelling 
raakte dat de wereldbevolking kans zag zich te verviervoudigen. 

Van 6 tot en met 14 augustus 1984 
wordt in Mexico-stad een internatio-
nale VN-Bevolkingsconferentie ge-
houden. Dan wordt bekeken wat de re-
sultaten zijn van tien jaar inspannin-
gen op het terrein van de bevolkings-
problematiek sinds de Wereldbevol-
kingsconferentie, waarvoor in 1974 
Boekarest als gaststad optrad. 
De voornaamste conclusie van het rap-
port „De toestand van de wereldbevol-
king in 1983" dat UNFPA, het VN-
fonds voor bevolkingsaktiviteiten, in 
juni van dit jaar publiceerde luidt dat 
de groei van de wereldbevolking terug-
loopt. Hoewel een moeder in een ont-
wikkelingsland momenteel nog gemid-
deld vijf kinderen heeft en in het Wes-
ten gemiddeld slechts twee, worden in 
zowel de industrielanden als de Derde 
Wereld de gezinnen allengs kleiner, een 
trend die UNFPA voorzichtig optimis-
tisch stemt. 
Als deze ontwikkeling in hetzelfde 
tempo doorgaat en de gemiddelde ge-
zinsgrootte in ontwikkelingslanden af-
neemt tot de omvang van gezinnen in 
het Westen, zal de aanwas van de we-
reldbevolking rond het jaar 2095 tot 
stilstand komen. Dat wil zeggen dat het 
aantal geboorten en sterfgevallen el-
kaar in evenwicht zullen houden. De 
aarde zal dan worden bevolkt door 10,2 
miljard mensen. 
De vraag hoe kan worden bewerkstel-
ligd dat het geboortecijfer in de toe-
komst blijft dalen, zal het belangrijkste 
thema vormen van de Wereldbevol-
kingsconferentie die volgend jaar in 
Mexico gaat plaatsvinden. 

   

'.iniljard mensen 

  

   

   

Het rapport voorziet dat in het jaar 
2000 de wereld ongeveer 6,1 miljard 
mensen zal tellen. Geschat wordt dat 
de bevolkingsgroei in de Derde Wereld 
van 2,4 procent per jaar in de periode 
van 1965 tot 1970 zal afnemen tot 2 
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procent in 1985. In het tijdsbestek van 
1975 tot 1980 werden er per jaar op 
duizend inwoners in ontwikkelings-
landen gemiddeld 33 kinderen gebo-
ren, vergeleken met 16 baby's per 1000 
mensen in de industrielanden. UNFPA 
meldt in het rapport dat belangrijke 
resultaten zijn geboekt bij het terug-
dringen van de zuigelingensterfte. In 
de Derde Wereld stierven in de periode 
1950 tot 1980 nog 164 van elke 

zinadat
dizend 

levend geboren kinderen. Nu j 	er 
90 per duizend. Bij dit gemiddelde  

moet echter wel worden bedacht, dat er 
nog altijd landen zijn waar 150 van de 
duizend baby's hun eerste verjaardag 
niet halen. Bestrijding van kindersterf-
te is ook van invloed op de gezinsgroot-
te waarvoor mensen kiezen. Als ouders 
zien dat door verbeterde gezondheids-
zorg hun kinderen een grotere overle-
vingskans hebben, zullen ze misschien 
besluiten voor een kleiner gezin. Dat 
kan alleen als in de toekomst zoveel 
mogelijk mensen goede informatie over 
gezinsplanning ontvangen en de be-
schikking krijgen over voorbehoed-
middelen, aldus het rapport. 
De stedelijke bevolking neemt jaarlijks 
met drie procent toe. Als we bedenken 
dat de wereldbevolkingsaanwas mo-
menteel 1,7 procent per jaar bedraagt, 
is het duidelijk dat de steden een on-
evenredig groeiende bevolkingsdruk te 
verduren krijgen. 

'''. 	Migranten 

Het rapport over de stand van zaken 
met betrekking tot het wereldbevol- 
kingsvraagstuk besluit met de consta- 
tering dat er aanleiding is tot ernstige 
bezorgdheid over de positie van bui- 
tenlandse werknemers in de industrie-
landen. De verminderde vraag van de-
ze landen naar werkkrachten uit de 
Derde Wereld leidde de laatste jaren 
tot een stroom van miljoenen illegale 
migranten, die in vaak nog slechter le-
vensomstandigheden verkeren dan 
hun geregistreerde lotgenoten. De 
grootscheepse emigratie van arbeids-
krachten betekent bovendien voor het 
land van herkomst een belangrijke rem 
op de economische ontwikkeling. 
UNFPA bepleit voortdurend dat po-
gingen om de bevolkingsgroei in te 
dammen, alleen kans van slagen heb-
ben als ze onderdeel vormen van een 
geïntegreerd ontwikkelingsbeleid. Ge-
zondheidszorg, onderwijs, een mens-
waardige behuizing en arbeidsplaat-
sen moeten in veel ruimere mate bin-
nen het bereik komen van de miljarden 
mensen in de Derde Wereld, die door de 
keuze voor hun kindertal de groei van 
de wereldbevolking uiteindelijk goed-
deels zullen bepalen. Ook de verbete-
ring van de positie van de vrouw speelt 
daarbij een belangrijke rol. 

Uit: Internationale Samenwerking 
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LEEFTIJDSDISCRIMINATIE• 
toch heel gewoon? 

„Oud zit hardstikke fout". Met deze 
woorden opende mede JOT-lid 
Wout van Doornik op 9 september 
in Hilversum een korte inleiding 
voor een gezelschap van oudere 
omroepmedewerkers. Als 
projektleider van „Pensioen in 
Zicht" Amsterdam bemoeit hij zich 
met ouderen in de werksituatie, of 
liever met ouderen die op het punt 
staan al dan niet gedwongen hun 
werk vaarwel te zeggen. 
Helaas kost het weinig moeite om de 
stelling „Oud zit hardstikke fout" te 
bewijzen. Van Doornik nam een 
personeelsadvertentie als 
voorbeeld en zei: „Stel u leest: De 
gemeente Hilversum zoekt voor 
haar afdeling gebouwen een hoofd 
van Dienst. Funktievereisten: 
academisch niveau, ervaring met 
organisatie ontwikkeling, 
aantoonbare 
managementskwaliteiten, brede 
maatschappelijke belangstelling, 
geen vrouw en geen Surinamer. 
Zo'n advertentie kán natuurlijk 
niet. Er is immers een anti-
discriminatiewet en afgezien 
daarvan zou er een storm van 
protest opsteken. Máár wat wèl heel 
goed in het rijtje funktievereisten 
zou passen is, een 
leeftijdvermelding. Als er zou 
staan: leeftijd tussen de 35 en 40 
jaar, maakt niemand zich daar druk 
om. Want dát is gewoon. Bedenk 
echter dat sommige 
achterstellingen elders in de wereld 
66k heel gewoon worden gevonden. 
Maken veel Zuidafrikaners zich 
druk om wat in onze ogen een aperte 
schending van de mensenrechten is? 
En ook onderdrukking van het 
vrouwelijk volksdeel in een groot 
aantal landen wekt toch onze 
ergernis? Toch zou achter het bij ons 
„gewone" vermelden van vereiste 
leeftijd wel eens een vraagteken 
mogen worden geplaatst! We 
zouden het zonder meer 
discriminatie kunnen noemen. Een 
personeelsdienst die in een 
advertentie leef tijdgrenzen laat 
opnemen weet klaarblijkelijk 
feilloos dat men voor een bepaalde 
funktie nou net iemand tussen de 35 
en 40 jaar moet hebben. Géén 
34tiger, maar ook géén 41tiger. Op 
grond waarvan matigt men zich 
zo'n oordeel aan? Zegt de wereld  

van de wetenschap er soms iets over 
dat ter rechtvaardiging aangevoerd 
zou kunnen worden? 
Vergeet het maar. Alle recente 
onderzoekingen in binnen en 
buitenland tonen aan, dat 
onderscheid op grond van leeftijd 
bij het vervullen van funkties geen 
hout snijden. Mensen slijten zelden 
zodanig dat ze minder geschikt voor 
hun werk worden. Tot 65 en 70 jaar 
vertonen prestaties en intellektuele 
capaciteiten nauwelijks teruggang. 
Bovendien is er sprake van grote 
individuele onderlinge verschillen. 
Het leidt onmiddellijk naar wat de 
essentie van discriminatie is; het 
over één kam scheren van een hele 
bevolkingsgroep. Op de „noemer 
leeftijd" vervallen ineens alle 
onderlinge verschillen. Er wordt 
een etiket geplakt dat voldoende 
moet zeggen over een ieder die 
binnen een bepaalde leeftijdsgroep 
valt. Een duidelijker vorm van 
discriminatie is nauwelijks 
denkbaar! 
Nu is in Nederland discriminatie 
verboden. Zodra echter iemands 
leeftijd in het geding is, gelden er 
naar het schijnt andere maatstaven. 
Steeds opnieuw kun je in 
personeelsadvertenties constateren 
dat ouderen op voorhand 
ongeschikt zijn verklaard. En juist 
die gestelde leeftijdsgrens is een 
voorbeeld van duidelijke ouderen-
-discriminatie èn weerspiegelt hoe er 
in het bedrijfsleven over ouderen 
wordt gedacht. 
Een duidelijk voorbeeld hiervan is 
ook de scriptie van een 
afgestudeerde 
personeelsfunctionaris. Hij 
karaktiseerde oudere werknemers 
als volgt: er is sprake van 
afgenomen vitaliteit, 
reactiesnelheid, werktempo, leer-
waarnemingsvermogen en van het 
geheugen. Bovendien worden 
toegenomen fysieke nadelen en te 
eenzijdige kennis  genoemd. Een 
fraaie opsomming  van negatieve 
kenmerken dus. Aan de hand 
hiervan is ouderen uitsluiten toch 
heel gewoon? . . . 
Uit de ervaringen van oudere 
werknemers komt dan ook steeds 
hetzelfde naar voren; ze worden 
gepasseerd bij promoties en bij 
interne bedrijfsopleidingen; ze  

worden weggeschoven in 
ondermaatse funkties; ze worden de 
WAO in gepraat; leidinggevenden, 
ondergeschikten en ook collega's 
laten voortdurende merken in hun 
aanwezigheid overbodig te vinden. 
Bij personeelsinkrimpingen 
worden zij er bij voorkeur het eerst 
uitgewerkt. 
Het bedroevende resultaat van dit 
alles is, dat momenteel al meer dan 
de helft van alle werknemers het 
arbeidsproces niet door 
pensionering, maar wegens 
arbeidsongeschiktheid verlaat. Van 
alle werknemers tussen de 55 en 65 
jaar zit ruim de helft thuis in de 
WAO. de meeste afkeuringen 
blijken plaats te vinden op 
psychische gronden. 
Nog bedroevender is, dat de 
gevolgen van ouderen- 
discriminatie vervolgens weer 
gebruikt worden om aan te tonen 
dat ze echt minder geschikte of 
eigenlijk ongeschikte werknemers 
zijn. 
Helaas gaan ouderen ook zelf 
geloven in de vooroordelen die over 
hen bestaan. Veel ouderen beginnen 
er van overtuigd te raken dat ze 
minder goed meekunnen en dat ze 
hun tijd gehad hebben. Een 
arbeidsbeëindiging via de WAO 
wordt haast normaal gevonden. Wie 
op zijn 60stigste nog werkt krijgt 
door de reacties uit zijn omgeving al 
snel het idee dat dát niet normaal is. 
Het is de hoogste tijd dat oudere 
werknemers zelf tegen hun 
achterstelling in het geweer komen, 
want noch jongeren, noch de 
vakbeweging of bedrijfsleidingen 
tonen zich ook maar enigzins 
geïnteresseerd. De eerste tekenen 
dat oudere werknemers niet alles 
meer pikken zijn er overigens al. In 
Amsterdam is een groep 
verontruste oudere 
gemeenteambtenaren gevormd, die 
het gemeentelijk personeelsbeleid 
ten aanzien van oudere werknemers 
kritisch volgt. Bij het Akademisch 
Ziekenhuis Groningen is eveneens 
een belangengroep van oudere 
werknemers actief en ook elders 
komt men in beweging. 
Laat u niet wijs maken dat het 
„gewone" van leeftijddiscriminatie 
„normaal,' is. 

Michael Kerkhof 
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Kalender 
Zoals van ouds sieren bloemen en plan-
ten ook de Zonnehuiskalender voor 
1984. Deze fleurige kalender kunt u be-
stellen door f 9,— (inclusief portokos-
ten) over te maken op giro 359 7 667 
t.n.v. Ver. Het Zonnehuis, Utrecht. 

Vrouwen bellen Vrouwen 
In deze maand bestaat in Amsterdam 
„Vrouwen bellen Vrouwen" 10 jaar. 
Zo'n 50 vrijwilligsters werken aan de 
telefoon mee. De vrouwen achter de te-
lefoon beschouwen „haar stichting' 
niet als hulpverleningsinstituut en zit-
ten niet als deskundige aan de telefoon: 
zij proberen op basis van gelijkwaar-
digheid een gesprek te voeren. Wel be-
schikken ze over een uitgebreid infor-
matiesysteem met adressen van advo-
caten, buurthuizen, therapiemogelijk-
heden enz. De stichting is nog steeds 
zeer actief en voorlopig is nummer 
020 - 250 150 nog niet overbodig. 

Incontinentie 
Dezer dagen is de stichting Incontinen-
tie Nederland van de grond gekomen. 
Meer dan een half miljoen mensen kan 
om allerlei redenen de plas niet ophou-
den. Door dit ongemak zijn veel men-
sen in een maatschappelijk isolement 
geraakt. Prof. dr. F. M. J. Debruyne uit 
Nijmegen is één van de "gangmakers" 
van deze stichting. 
Inlichtingen: mevr. Wopje-Smeets, tel. 
070 - 52 17 16. 

Anders? 
Worden lesbische vrouwen of homo-
sexuele mannen anders behandeld in 
de maatschappij, met andere woorden 
worden ze gediscrimineerd? Vier on-
derzoekers van de Rijksuniversiteit 
Utrecht zijn bezig gegevens te verza-
melen die „gebruikt kunnen worden 
ter onderbouwing van het wetsont-
werp gelijke behandeling." Hebt u in- 
formatie over discriminatie uit eigen 
ervaring of die in uw naaste omgeving 
meegemaakt? Laat het de onderzoekers 
dan weten. Telefonisch tijdens kan-
tooruren: 030 - 533 444, schriftelijk 
Homostudies, Heidelberglaan 2, 3584 
CS Utrecht. Namen van de onderzoe-
kers(sters) Pieter Koenders, D. Spij-
kerman, Marion Dobbeling en Nini 
Salet. 

Film 
In de film „Hans en het leven voor de 
Dood" van Louis van Gasteren, komen 
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milieu, ouders, geboorte, opvoedii 
educatie, het zoeken naar identiteit; 
het kiezen van een beroep, van vaste 
vrienden en vaste relaties, lichamelijke 
aftakeling en het onder ogen zien van 
de dood, aan de orde. Hierover praten 
mensen, die vlak voor of tijdens de oor-
log werden geboren. Deze film wordt 
„overal in het land" vertoond. 

Science park 
Groningen heeft sinds 21 september 
een para-universitaire organisatie 
voor het toepasbaar en commerciali-
seerbaar maken van onderzoeksresul-
taten: het Science Park. Bedoeling: een 
brug slaan tussen „de wetenschap en 
bedrijfsleven en samenleving." Voor de 
eerste vijf jaar legde Economische Za-
ken een subsidie van f 7,8 miljoen op 
tafel. 

Welzijns planning 
In de brochure „Meedoen aan wel-
zijnsplanning" vertellen medewerkers 
van het Nijmeegse Instituut voor Toe-
gepaste Sociologie (ITS) over het ver-
loop van de welzijnsplanning in zeven 
Nederlandse gemeenten. Bedoeld voor 
iedereen die met welzijnswerk — van 
bestuurder tot vrijwilliger — te maken 
heeft. Prijs f 	Bestellen (schrifte- 
lijk of telefonisch) bij ITS, Graafseweg 
274, 6532 ZV Nijmegen, tel. 080 -
780 111. 

UNICEF 
Het einde van het jaar nadert met rasse 
schreden. Bijna weer tijd om wens-
kaarten te versturen. UNICEF heeft 
zulke kaarten én artikelen die als ka-
dootje kunnen dienen. In 1982 werd in 
Nederland meer dan 6 miljoen gulden 
bijeengebracht met deze verkoop. Dit 
jaar zou UNICEF dat weer bijeen wil-
len brengen. Dit jaar kaarten met af-
beeldingen van het werk van de be-
roemde schilder Joan Miró. Catalogus 
bestellen bij Stichting Ned. Comité 
UNICEF, Postbus 8585, 2508 CN Den 
Haag, tel. 070 - 552 No. 

Voor  ouderen 
In de reeks „Ouderen-Aktie wijzer" 
zijn twee nieuwe titels verschenen: 
”Ouder worden anders wonen" (o.m. 
over groepswonen) en „Weet waar je 
terecht kan", overzicht van allerlei  

vormen voor en door ouderen). Uitga-
ven Nederlandse Federatie voor Be-
jaardenbeleid, Eisenhowerlaan 114, 
2517 KM Den Haag, tel. 070 - 544 902. 

Gast aan tafel 
Voor de derde keer is een catalogus van 
Novib en SOS Wereldhandel uitgeko-
men. Uitvoerige informatie over de 
produkten en landen van herkomst en 
rijk geïllustreerd. Er is van alles te 
koop: van kledingstukken (jasjes, mut-
sen, truien) gebruiksvoorwerpen, 
kunstvoorwerpen tot aan wijn en 
wenskaarten. Als daar niets bij is voor 
de feestdagen . . .? 
Adres: Novib, Amaliastraat 7, 2514 JC 
Den Haag. 

S)ppascentrale 
In Breda is het idee ontstaan om een 
oppascentrale op te zetten met als doel 
de partner, verzorger of ouders van li-
chamelijk gehandicapten hulp en steun 
te bieden in de vorm van „opvang", zo-
als gezelschapsbezoek, hulp van de da-
gelijkse zorg, oppas bij afwezigheid. 
Ruimte bieden dus aan verzorger, part-
ner of ouders voor eigen activiteiten. 
Informatie: Bureau Vrijwilligers, Mau-
ritsstraat 10, 4811 EP Breda, tel. 076 -
135 744. 

Raffia 
Er is in Amsterdam een nieuw „lesbies/ 
-homo jongerenblad" verschenen on-
der de naam van Raffia. De redactie wil 
„de maatschappelijke ontwikkelingen 
die voor (homo) jongeren van belang 
zijn volgen én ruimte bieden aan die 
jongeren zelf om hun kritiek, ideeën 
etc. te spuien." Raffia, Postbus 542 
1000 AM Amsterdam, abonnement 
f 25,— giro 546 95 43 t.n.v. Landelijk 
Homo Jongeren Overleg, Raffia, Am-
sterdam. 

De kubus 
In Lelystad is het nieuwe Centrum voor 
Kunstzinnige Vorming De Kubus geo-
pend met een popstudio, een opnames-
tudio voor het maken van geluidsban-
den, werkplaatsen voor (zeef)drukken, 
etsen, schilderen, beeldhouwen, enzo-
voorts. Een „spiegelzaal" voor ballet 
en dansen, een spellokaal voor toneel-
spel e.d. en natuurlijk een grote zaal 
voor concerten, toneeluitvoeringen e.d. 
Opmerkelijk is dat dit gebouw aange-
past is aan invaliden. Nergens drem-
pels dus in dit gebouw en natuurlijk 
een lift om de eerste en tweede ver-
dieping te bereiken. 

Alarmsysteem 
ESTAFETTE is een speciaal ontwik-
keld systeem als sociaal alarm voor 
o.m. bejaarden, zieken en hulpbehoe-
venden. 
De ESTAFETTE PAS kan op ieder ge-
wenst telefoonnummer worden inge-
steld, waarbij hij automatisch door-
kiest naar een tweede geprogrammeerd 
nummer als het eerste geen gehoor 
geeft of bezet is. Zo komt er een recht-
streekse verbinding tot stand met bu-
ren, kinderen, wijkverpleegster of 
wiens nummer ook maar geprogram-
meerd staat. 
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uit asdelingen 
en gewesten 

Nieuwe functie 
Vanaf 1 augustus 
j.l. is Helen Spie-
gel als Consulen-
te ten diensten 
van de emancipa-
tie van ouderen 
voor het Gewest 
Zuid-Holland in 
dienst getreden. 
Dit is een voor ons nieuwe func-
tie, die zij samen met de leden en 
de gewestelijk functionaris 
vorm hoopt te geven. 
Zij is 38 jaar oud en heeft een 
zeer gevarieerde werk-ervaring. 
Naast haar werk volgde zij ver-
schillende opleidingen, (MBO/ 
HBO). 
De laatste zeven jaar was zij 
stafmedewerkster en provinci-
aal consulente bij de Bond van 
Nederlandse 	Volksuniversi- 
teiten. 

Gemis 
Veel vrienden be- 
geleidden 	me- 
vrouw 	Attje 
Kluiwstra-de 
Groot op 10 augus-
tus op haar laatste 
tocht naar het cre- 
matorium 	in 
Heerlen. 
Zij laat een herinnering na „van 
een fietsende vrouw, die altijd in 
de weer was voor het lenigen van 
de nood van anderen"; in 't bijzon-
der van bejaarden. Humanitas in 
Zuid-Limburg is ondenkbaar zon-
der de naam Kluiwstra. Zij heeft 
het mogelijk gemaakt dat Huma-
nitas is wat het nu is: namelijk een 
afdeling met een grote instelling 
voor gezinsverzorging waarvan 
honderden mensen de vruchten 
plukken. 
In Geleen „wás" zij Humanitas, 
maar ook voor de VARA-speelgoe-
daktie was zij een ware steunpi-
laar. 
Wij zullen haar missen, maar 
trachten haar idealen te laten 
voortleven. 

Jan Bron, voorzitter 
afdeling Zuid-Limburg 

VREDESDEMONSTRATIE 
Het afdelingsbestuur van Den 
Haag is voornemens om leden 
die deelnemen aan de Vredesde-
monstratie op 29 oktober a.s. in 
Den Haag, gelegenheid te bieden 
om even op adem te komen. 
Koffie, thee en frisdranken zul-
len klaar staan. Het afdelings-
bestuur zou het bijzonder op 
prijs stellen als leden die even 
langs komen dat bijtijds laten 
weten. Met eventuele verdere 
wensen — „bijvoorbeeld een hap-
je" — wil Den Haag graag reke-
ning houden. Bij voorkeur 
's morgens bellen: 070-469 608. 
Adres HUMANITAS, Humanis-
tisch Centrum, Laan Copes van 
Cattenburch 72. Consulent: Ge-
rard Koot 

ALKMAAR. Het afdelingsbestuur van 
de kaasstad heeft besloten om met me-
dedragen van de Humanitas-vlag deel 
te nemen aan de vredesdemonstratie in 
Den Haag op 29 oktober. 
De leden van de telefoon-cirkels werd 
in september weer een gezellige 
(driemaandelijke) bijeenkomst aange-
goden. 

EMMEN. De Aktiviteitenkommissie 
van het Humanistisch Verbond heeft 
de Humanitas-afdeling uitgenodigd 
voor een bijeenkomst over „Alterna-
tieve straffen". Ook zal er samen met 
het H.V. worden gepraat over „Normen 
en Waarden". Belangstellenden kun-
nen zich aanmelden bij Mevr. Schrau-
wen-Monshouwer, Heckningecamp 12, 
Emmen, tel. 0 5910 - 266 09. 

ENSCHEDE. In Enschede heeft de af-
deling een gezellige avond belegd met 
artiesten, koffie en een drankje, „om-
dat Humanitas vaak bezig is met ern-
stige zaken, maar een ontspanningsa-
vond 'er ook bij hoort. En wat die ern-
stige zaken betreft: er werken al 12 en-
thousiaste vrijwilligsters mee aan de 
Stichting Gastenverblijf Humanitas 
Twente (voor mishandelde buitenland-
se vrouwen). In januari '84 hoopt men 
klaar te zijn met het pand. Hoewel „de 
12" al ieder twintig uur per week werk-
en, kan het team nog wel een paar me-
dewerksters gebruiken. Humanitas-
bureau tel. 053-314 025 (overdag) en 
053-321 330 ('s avonds). 

LEEUWARDEN. Op 13 september j.l.  

werd voor de tiende maal én met groot 
succes een boottocht voor bejaarden 
georganiseerd. Rond 150 ouderen uit 
Leeuwarden en omgeving scheepten 
zich die dag op 2 schepen in. Onderweg 
hoorden ze allerlei wetenswaardighe-
den en veel vrijwilligsters waren aan-
wezig om aan boord en aan wal mensen 
te ondersteunen die dit nodig hadden. 
En verder dit uit het hoge Noorden: de 
vrijwilligersgroep van de afdeling 
Leeuwarden van Humanitas organi- 
seert op donderdag 24 november een 
dag voor vrijwilligers en leden rond het 
thema Hulp aan slachtoffers van mis-
drijven, wat kun je daar als vrijwilliger 
aan doen? 
Opgave en informatie bij: Ali Edelen-
bosch, tel. 058-885938, Joukje Brants-
ma, tel. 058-129357, Erik Vrind, tel. 
058-138617. 

ZUID-LIMBURG. Voorzitter J. Bron 
verzoekt de redactie deze oproep jin 
Van Mens tot Mens op te nemen: 
„De aanwezigen op de bijeenkomst 
over de problematiek van kernwapens 
op 13 september 1983 en het bestuur 
van de afdeling Zuid-Limburg van Hu-
manitas roept haar leden met klem op 
deel te nemen aan de demonstratie, te-
gen de plaatsing van nieuwe kernwa-
pens in Europa, op 29 oktober a.s. in 
Den Haag. 
Zij roept tevens andere afdelingen van 
Humanitas op dezelfde opwekking aan 
haar leden te richten." 

ZOETERMEER. In deze gemeente heb-
ben de afdelingen van Humanitas en 
het Hum. Verbond een THD (telefoni-
sche hulpdienst) opgezet, bedoeld voor 
mensen die eens rustig met anderen 
over hun problemen willen praten. 
Voorlopig kan dat van 22.00 tot 2.00 

Carel Uitenbogaard 
Op 19 augustus 1983 is Carel Ui-
tenbogaard overleden. Toen wij 
dit bericht hoorden, waren wij 
onthutst. Hoewel Carel in 1962 
Humanitas verliet om de dienst 
geestelijke verzorging van het 
Humanistisch Verbond bij de in-
richtingen van Justitie te gaan 
versterken bleven nauwe ban-
den tussen hem en Humanitas 
bestaan. 
Een beroep op zijn medewerking 
werd nooit tevergeefs gedaan 
waarbij wij vele malen hebben 
mogen profiteren van zijn in-
zicht, zijn creativiteit en door-
zettingsvermogen om oplossin-
gen te vinden voor problemen, 
waarmee wij in ons werk te ma-
ken hadden. 
Kenmerkend was zijn vermogen 
om mensen in verantwoordelijk-
heid voor elkaar te stimuleren 
om zich gezamenlijk in te zetten 
voor activiteiten in de humanis-
tische beweging. 
Carel is er niet meer, maar de 
herinnering aan hem zal in ons 
werk herkenbaar blijven. 

Wilko Post  

uur op te1.079-163 700. De lijn wordt 
uitsluitend bemand door vrijwilligers, 
En ook dit uit Zoetermeer: Voor Cok 
Vonk-Pauli was het vakantiekamp van 
de afd. Den Haag een ware belevenis! 
Vijftien pupillen tussen de 6 en 20 jaar 
logeerden een week op een boerderij. 
Cok was zelf een van de vier vrijwillig-
sters die zeer onder de indruk kwamen 
van dit (Humanitas)werk. Maar-
. . . daarom is ze des te banger dat dit 
door de bezuinigingen volgend jaar 
niet zou kunnen doorgaan. Vandaar 
dat er een gironummer geopend is om 
af en toe iets op over te schrijven-
. . Veel kleintjes maken één grote. Op 
gironummer 14 50 655 t.n.v. Vakan-
tiekamp, is iedere gift welkom. 
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Waar is Humanitas bereikbaar 
Centraal Bureau 
J. W. Brouwersstraat 16, Amsterdam Tel. 020-739444 

(9.00-12.30 —
13.30-17.00 uur) 

Gewestelijke bureaus: 
Friesland 	Oldegalileën 161, 

8922 AD Leeuwarden. 
functionaris E. A. Vrind 
Hoendiepskade lb, 9718 BD Groningen 
functionaris mw. W. van Wijngaarden 
Speenkruidstraat 279, 9404 HL Assen 
functionaris Chr. van Oijen 
Van Nahuijsplein 1, 8011 NB Zwolle 
functionaris H. Hiddinga 
Nw. Nonnendaalseweg 15 Nijmegen 
functionaris Huub Mares 

Utrecht 	p/a J. W. Brouwerstraat 16, 
1071 LJ Amsterdam 
functionaris Sandra Nieuwenhuijsen 

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 Burg. Buysenstraat 14, 4835 BB Breda 
functionaris Pauline Timman 

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

Groningen 

Drenthe 

Overijssel 

Gelderland 

Tel. 058-138617 

Tel. 050-120633 

Tel. 05920-11121 
(9.00-12.00 uur) 
Tel. 038-218537 

Tel. 080-233117 

Tel. 020-739444 

Tel. 020-739444 

Tel. 070-838397 

Tel. 076-656973 

Tel. 01153-1618 

Afdelingen met eigen vestiging 
(bereikbaar van 9.00-12.30, 13.30-17.00 uur) 

Amsterdam 	Vossiusstraat 6, Amsterdam 
's-Gravenhage Surinamestraat 19, 's-Gravenhage 
Rotterdam 	Heemraadssingel 184, Rotterdam 
Z-Limburg 	Oliemolenstraat 5, Heerlen 
Utrecht (jeugd- 
bescherming) 3512 AE Utrecht, Neude 29 bis. 

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

Tel. 030-312518 
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Doen ze 
maar wat?. 
Indicatiecommissies, die advies uit-
brengen over bejaarden die opgenomen 
wensen te worden in een bejaarden-
oord, blijken het indicatiesysteem van 
het Besluit Opneming in bejaardenoor-
den op zeer verschillende manieren toe 
te passen. Dezelfde bejaarde kan van 
de ene commissie te horen krijgen dat 
hij of zij snel opgenomen dient te wor-
den, maar van een andere commissie 
dat hij of zij daar nog niet aan toe is. 
Dit betekent niet dat de indicatiecom-
missies totaal verschillend oordelen 
over de situatie waarin de bejaarde 
verkeert, maar de manieren waarop zij 
hun oordeel tot uitdrukking brengen in 
het indicatiesysteem kan sterk uiteen-
lopen. Dit wordt in de hand gewerkt 
door de huidige voorschriften bij het 
indiceren waarin onvoldoende reke-
ning kan worden gehouden met de er-
varingen en wensen van de bejaarden 
zelf en met het al dan niet aanwezig 
zijn van de voorzieningen waarop de 
bejaarden aangewezen zijn. 
Een en ander heeft tot gevolg dat het 
doel van het Besluit Opneming in be-
jaardenoorden, in zijn essentie wordt 
ondermijnd. 
Tot deze conclusie komt Riki van Over-
beek, in een onderzoek uitgevoerd in 
opdracht van het Ministerie van Wel-
zijn, Volksgezondheid en Cultuur. 
Het rapport is te verkrijgen door 
f 15,— (inclusief porto) te storten op 
gironr. 147 17 27 van het NIMAWO, 
Eisenhowerlaan 150, 2517 KP Den 
Haag, onder vermelding „Opneming 
verzocht". 
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