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Hoe meer 
donateurs, 

hoe meer 
Humanitas kan 

doen 
Humanitas krijgt steeds minder geld van de overheid. 
Daarom heeft Humanitas meer donateurs nodig. Die 

donateurs krijgt Humanitas niet zomaar. Vraag uw doch- 
ter, uw zoon, uw buurvrouw of buurman of zij Humanitas 
willen helpen meer te doen. Vraag of zij donateur willen 

worden van de Vereniging waarvan u weet, dat het 
belangrijk is dat hij bestaat. De minimum donatie is f 32,50 

per jaar. Donateurs ontvangen Van Mens tot Mens of 
(naar eigen keuze) een van beide kaderbladen, de Kader- 

KringloopKrant of de OuderenWerkKrant. 
Aanmelden als donateur: met een briefkaart aan Humani- 
tas, postbus 71, 1000 AB Amsterdam. Of door f 32,50 (of 
meer) over te schrijven op postgiro 29 40 50 van Humani- 
tas te Amsterdam onder vermelding (bij de mededelingen) 

van 'nieuwe donateur'. 

Humanitas helpt mensen - als u meehelpt 
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HUMANITAS 
De Vereniging Humanitas 

houdt zich bezig met vele ver-
schillende vormen van maat-
schappelijke dienstverlening 

en samenlevingsopbouw. 
Humanitas staat open voor 

ieder, die de algemeen-huma-
nistische uitgangspunten van 
eigen verantwoordelijkheid en 
zelfbeschikking aanvaardt, in 
solidariteit met de medebewo- 

ners van deze planeet. 

Aanmelding voor het lidmaat- 
schap schriftelijk bij het 

Centraal Bureau,
Amsterdam. 
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Opzeg- 

ging eveneens schriftelijk aan 
hetzelfde adres, mits ontvan-
gen voor 3 december, gaan in 
per 1 januari daaropvolgend. 

Postgiro 582.000 
Postgiro ledenadministratie: 

294050 t.n.v. Humanitas, 
Amsterdam. 

Verhuisd 
Per 1 februari 1993 is 
het Landelijk Humanis-
tisch Centrum verhuisd. 
Het voormalige Eras-
mushuis in Utrecht 
wordt verbouwd tot win-
kelcentrum, het Huma-
nistisch Verbond en een 
aantal daarbij inwonen-
de organisaties is voor-
taan te vinden aan de 
Nieuwegracht 69A, 3512 
LG in Utrecht. 
Postbus, telefoon en fax 
van het Verbond blijven 
ongewijzigd. 

Milieubewust wonen 
Voor een schoon milieu 
zijn wij allemaal verant-
woordelijk. De brochure 
`Milieubewust wonen in 
Ecolonia' laat zien hoe 
iedereen deze verant-
woordelijkheid per-
soonlijk waar kan 
maken in en rond de 
eigen woning. Ecolonia 
is een nieuwe woonwijk 
in Alphen aan den Rijn, 
waarin op allerlei 
manieren rekening is 
gehouden met milieu-
eisen. Bij het gebruik 
van materialen, bij de 
gebruikte installaties en 
bij de technieken van 
de daar geplaatste 
woningen. De brochure 
gaat er op in hoe bewo-
ners bij de inrichting en 
het gebruik van de 
woning zo goed moge-
lijk rekening kunnen 
houden met het milieu. 
`Milieubewust wonen in 
Ecolonia' kan besteld 
worden bij het informa-
tiecentrum Ecolonia in 
Alphen a/d Rijn tel. 
07120 -91199. 
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Nieuwe voorzitter 
Na tien jaar trouwe 
dienst heeft oud-hoofd-
bestuurslid van Huma-
nitas drs J. Koopman 
besloten terug te treden 
als voorzitter van het 
Humanistisch Instituut 
voor Ontwikkelingssa-
menwerking, HIVOS. 
Als opvolger is 
benoemd Louise Groen-
man, sinds 1983 lid van 
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Keuze in ouderdom 

`Natuurlijk regel ik mijn 
g 	even zelf' 

Zij is 95 jaar en 
heeft negen seri-

euze kwalen. 
Toch straalt ze 

een blijmoedig-
heid uit die veel 

jonge mensen 
niet zou misstaan. 

`Jazeker, ik ben 
betrekkelijk opti-
mistisch en daar-

om komen de 
mensen ook 

graag bij me.' 
In deze uitspraak 
ligt een enorme 

wijsheid. 
Want wie de 

kunst verstaat de 
ouderdom met al 

zijn listen en 
lagen tot vriend 

te houden, is per 
saldo het best uit. 

Nederlanders worden steeds ouder. 
Op dit moment is de gemiddelde 
levensverwachting van mannen 74,1 
jaar en die van vrouwen 80,2. In 
1996 zullen die getallen zijn opgelo-
pen tot 74,8 en 80,7. Van de manne-
lijke bevolking is nu 14,83 procent 
ouder dan 60 jaar en van de vrou-
wen zelfs 20,05 procent. Van de 
ruim 15 miljoen inwoners van 
Nederland hebben op dit moment al 
1593 de eerbiedwaardige leeftijd 
van 99 jaar of ouder bereikt. Dat 
aantal zal in 1996 zijn opgelopen tot 
1940. Het gaat dan voor het meren-
deel om vrouwen. 
Of iedereen hier even blij kan zijn is 
de vraag. De vitale honderdjarige 
die nog iedere week een partijtje 
gaat schaken, zal er misschien wei-
nig problemen mee hebben. Maar  

de tachtigjarige met bijna alle denk-
bare ouderdomsgebreken staat er 
heel wat minder rooskleurig voor. 
Die is voor het grootste deel van de 
levensverrichtingen afhankelijk van 
anderen. 
Hoe is het eigenlijk om in Nederland 
oud te worden en te zijn? Krijgt elke 
oudere wel de noodzakelijke zorg? 
Naarmate de bevolking ouder 
wordt, stijgt de behoefte aan zorg. 
De vanzelfsprekendheid waarmee 
kinderen vroeger samenwoonden 
met hun ouder wordende ouders, 
bestaat niet meer. Kinderen wonen 
nu verder van hun ouderlijke 
woning en werken vaak niet meer 
zo dicht bij huis. Dat laat zich moei-
lijk verenigen met zorg voor de 
ouders. Doordat de oudste genera-
tie een betere gezondheidszorg 
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geniet en een hogere leeftijd 
bereikt dan vroeger, doen zij soms 
een beroep op hun kinderen als die 
zelf al een behoorlijke leeftijd heb-
ben. 
Maar ouderen van nu voelen er 
meestal niet voor om bij hun kinde- 
ren in te wonen. Zij voelen zich vrij- 
er en zelfstandiger in vergelijking 
met hun eigen ouders. 'Ik weet me 
nog veel te goed te herinneren hoe 
dat vroeger bij ons thuis ging', zegt 
één van hen veelbetekenend. 
Gevraagd naar hun ervaringen met 
ouder worden, houden ouderen de 
boot af: 'Aan mij zul je niet veel heb-
ben, ik heb weinig te melden.' Het 
lijkt erop dat zij niet meer gewend 
zijn dat iemand naar hun mening 
vraagt. De rode draad in hun verha-
len is dat het leven je gunstiger 
gezind is als je je als oudere onaf-
hankelijker opstelt. Afgezien van de 
hoeveelheid lichamelijke ongemak-
ken die iemand heeft, lijkt de kwali-
teit van het leven vooral bepaald te 
worden door iemands houding. 
'Wat dacht je? Natuurlijk!', ant-
woordt de 95-jarige dame op de 
vraag of ze het gevoel heeft zelf nog 
de regisseur te zijn van haar eigen 
leven. Ondanks de grote hoeveel-
heid hulp die zij nodig heeft. Maar, 
realiseert zij zich, dat is alleen 
mogelijk bij geestelijke vitaliteit. 
De 80-jarige oudere die, geplaagd 
door vele medische problemen, 
haar lot in handen legt van artsen en 
verzorgers blijkt aanzienlijk minder 
tevreden over de zorg. Minder dan 
iemand in vergelijkbare omstandig-
heden die er op uit is het leven zelf 
in te richten. 
Dat mensen die eigen regie heel 
belangrijk vinden, blijkt ook uit de 
reactie van een 76-jarige dame die 
zeer moeilijk ter been is en zelfs een 
keer een ongelukkige val gemaakt 
heeft. Zij is niet aangesloten op de 
sociale alarmering. Dat wil zij ook 
niet, want zij is bang er te snel 
gebruik van te maken. Zij ziet meer 
in de noodzaak zelf te moeten han-
delen in moeilijke situaties. Deze 
dame schroomt er overigens niet 
voor om hulp te vragen als dat echt 
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'Ik 
verwacht 
absoluut 
niet dat 

mijn zoons 
mij zelf 
zullen 

helpen.' 

nodig is. 'Ik ga wel op dezelfde 
manier als vroeger met de mensen 
om', zegt ze, 'en daarom vinden ze 
het ook prettig bij mij.' Daardoor 
komt ze nooit in de situatie van tota-
le afhankelijkheid. Kennelijk is er 
tweerichtingsverkeer nodig om de 
hulpverlening zo goed mogelijk tot 
zijn recht te laten komen, ook als er 
sprake is van professionele hulp. Bij 
de hulp van familie en kennissen 
(mantelzorg) speelt dat misschien 
nog wel sterker. 
Veel ouderen hebben al lang voor-
dat van enige hulpvraag sprake is, 
nagedacht over de wijze waarop zij 
aan de benodigde zorg moeten 
komen. Een 74/75-jarig echtpaar in 
een klein Limburgs dorpje is zich 
terdege bewust van de beperkte 
mogelijkheden van professionele 
hulp, met name voor de nachtelijke 
uren. Deze mensen hebben zich 
ingesteld op zo lang mogelijk alles 
zelf doen. Zij zijn tijdig verhuisd 
naar een kleinere, gemakkelijk te  

onderhouden woning, waar wonen 
en slapen gelijkvloers gebeurt. Het 
feit dat hun drie zonen ver buiten de 
provincie wonen, is een aanwijzing 
voor het soort zorg dat ze van die 
kant kunnen verwachten. 'Ik ver-

wacht absoluut niet dat mijn zoons daar 
mij zelf zullen helpen als cie tijd 
is', zegt meneer. 'Maar ik heb Zullen 

wel 

alle vertrouwen in dat ze alles  
doen wat ze kunnen om goede hulp 
te bewerkstelligen.' 
Zij weten dat gezien de beperkt

e  

mogelijkheden de indicatie voor 
een verzorgingshuis sneller zal ver-

lopen dan in soortgelijke situaties in 
de grote stad. Ze zien echter ook 
grote voordelen in het wonen als 
oudere in een kleine gemeenschap • 
'Alles is altijd heel dichtbij , 

zodat je 

makkelijker zelf boodschapPen  
kunt doen en zo. Bovendien kent 
iedereen je. Men houdt je in de 
gaten en wil je altijd helpen als dat 
nodig is. Dat doen wij zelf ook ad 
bij anderen. De mensen laten elkaar 
hier niet vallen.' 
'Wie in een volksbuurt woont, waar 
alle kinderen heel dichtbij wonen 
en waar veel werkloosheid heerst, 
krijgt desgewenst 24 uur mantel-

zorg per dag', zegt een doorgewin-

terde wijkverpleegster. 'Maar 
degene die in het actieve leven 
beter gezegend was en nu in een 
dure serviceflat woont, ziet meestel 
niemand anders dan de hulpverle-

ners van het huis.' 
Zorg is niet alleen op tijd gewassen,

gekleed, gevoed of verpleegd wor-

den. Zorg is méér. Een praatje op 
zijn tijd. De mogelijkheid krijgen 
voor je interesses. Aandacht voor de 
mens die je gebleven bent ondanks 
het feit dat je geen kunstgebit meer 
kunt verdragen of dat je benen niet 
meer mee willen. 
Deze meerwaarde lijkt het best 
gewaarborgd te zijn bij de oudere 
die zelf een actieve rol blijft spelen. 
Waarmee hij de ervaring uit zijn 
lange leven inbrengt. En aldus zijn 
zorg op een hoger, humaner  plan 
brengt. 

JEANNET van GANZEWINKEL 



Humanisering 
van de zorg 

Hebben wij in deze tijd 
van bezuinigingen en 

stelselherziening nog wel 
oog voor de waarden van 
de zorg? Die vraag stond 
centraal in het debat van 

eind januari over humani-
sering van de zorg. Dit 
debat was ter gelegen-

heid van het vierde jaar 
van bestaan van,. de Uni-
versiteit voor Humanis-

tiek. De zorg is niet meer 
in staat om gewekte ver-

wachtingen waar te 
maken, zo luidde een 

stelling. Humanisering 
van de zorg is te verwe-

zenlijken door haar te 
individualiseren. 

De hoogleraren Paul 
Schnabel, Selma Seven-
huysen en Harry Kunne-

man zwengelden het 
debat aan. 

Het thema waarmee de Universiteit 
voor Humanistiek haar Dies natalis 
vierde (Humanisering van de zorg), 
suggereert dat er aan zorg nog wel 
het één en ander te verbeteren valt. 
Zorg betekent aandacht en hulp. 
Kennelijk bewerkstelligt zorg nog 
wel eens hulp zonder aandacht. Dus 
niet alle zorg is per definitie goed. 
De 'humanisering van de zorg' is 
geen vanzelfsprekend gegeven, zei 
de voorzitter van het universitair 
debat in Utrecht. Zorg in onze 
samenleving is namelijk niet auto-
matisch gericht op persoonlijke 
belangstelling en betrokkenheid 
van de zorgbieder voor de zorgvra-
ger. Zorg is ook een bedrijf. Een 
bedrijf waarin mensen een baan  

hebben en hun brood verdienen. 
In het (zorg)bedrijf spelen allerhan-
de tegengestelde belangen, die met 
de zorg als zodanig weinig te maken 
hebben. Het gaat ook om macht en 
geld. Die blijken vaak belangrijker 
dan de zorg en aandacht voor de 
mensen. De organisatie van de zorg 
kan dus zorg teweegbrengen die 
voorbij schiet aan het doel van 
wezenlijke aandacht voor onze 
medemens. Als we dat eenmaal in 
het oog hebben, is de eerste stap 
naar humanisering van de zorg 
gezet. 

Professor Paul Schnabel stelde dat 
de kloof groeit tussen een zwaar met 
waarden opgetuigd zorgpakket en 
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het werkelijke vermogen van zorg. 
De zorg in onze samenleving her-
bergt een dubbele opdracht. Ze 
moet zowel bijdragen aan levens-
verlenging als aan de kwaliteit van 
het leven. Het ideale levensper-
spectief is volgens Schasabel 'lang 
leven en snel dood'. Dit ideaal is al 
behoorlijk gerealiseerd. Maar 
gezondheidsproblemen concentre-
ren zich onvermijdelijk in de groep 
hoogbejaarden. Hoe ouder men 
wordt hoe groter de kans op 
gezondheidsklachten. 

De verhouding tussen ziek en 
gezond neemt een opmerkelijk 
paradoxaal karakter aan. 
Gezondheidszorg die voor een 
langere levensduur zorgt, betekent 
gemiddeld langer levende mensen, 
maar met meer ziekten. Langdurige 
aandoeningen zijn in de plaats geko-
men van de snel dodende ziekten 
van vroeger. Chronisch verlopende 
en ongeneeslijke ziekten vragen 
veel zorg. Daardoor is binnen de 
gezondheidszorg de verzorging 
(care) gegroeid ten opzichte van de 
genezing (cure). De gezondheids-
zorg, stelt Schnabel, loop achter bij 
de relatieve successen van de ge-
neeskunde. Naar zijn mening speelt 
de vraag naar de humanisering van 
de zorg zich af op het snijvlak van de 
zoëven beschreven situatie. 

Steeds duurder 
Belangrijk hierbij is de factor 
kosten. De gezondheidszorg is 
steeds duurder geworden. In 1953 
bedroegen de kosten van verzor-
ging 1 miljard gulden. In 1993 liefst 
50 miljard, 9 procent van het natio-
naal inkomen. 
Vanwege economische redenen 
wordt de groei van de uitgaven voor 
zorg gedempt. Dat leidt tot span-
ning tussen alles wat we via de 
gezondheidszorg willen realiseren 
en de uitvoerbaarheid daarvan. Het 
legt een grote druk op het perso-
neel in de zorgsector. Het verloop in 
de zorgsector is schrikbarend. Er 
zijn steeds minder verzorgers 
beschikbaar voor een steeds grote- 

re zorgvraag. Zo verliest de zorg 
kwaliteit. 
De inbreng van Schnabel kreeg een 
vervolg in het betoog van professor 
Kunneman. Volgens hem zou de 
humanisering van de zorg moeten 
neerkomen op de individualisering 
van de zorg. 'Humanisering door 
individualisering', zoals Kunneman 
het letterlijk noemde. 
In discussies over goede zorg of 
over de kwaliteit van de zorg gaat 
het zeer vaak over rechten en 
regels, de zorg-technische kant van 
de zaak. Daar moeten wij ons van 
losmaken, meende Kunneman. Bij 
de humanisering van de zorg zou 
het moeten gaan over meer 'vrije' 
zorg. Het zorgen voor anderen geldt 
dan als 'intrinsiek' deel van het 
bestaan. Mensen geven verzorging 
omdat zij dat van belang vinden 
voor zichzelf. Zorg krijgt daarmee 

Het gaat 
in de zorg 

om het 
besef dat 
mensen 
zich tot 
elkaar 

betrokken 
voelen 

een sterk individueel karakter. Juist 
dal biedt alle gelegenheid tot h.urria-
nisering van de zorg. Zo ontstaat.  

oprechte, warme aandacht. Patiën-
ten weten dat zij belangrijk zijn in 
de ogen van hun verzorgers.  

Betaalde service 
Kunneman maakt onderscheid tus-
sen zorg en betaalde service. Zeer. 
veel van wat wij zorg noemen is fel

-

telijk betaalde service. Je krijgt het  

omdat je er recht op hebt, omdat je 
het nodig hebt in bepaalde omstan- 
digheden en er aanspraak oP 
maakt. Je krijgt wat je in technisc

he  
f uur 

zin nodig hebt. Tien pillen of vij 
fysiotherapie. 
Maar bij `de zorg' die Kurtnerna

n  oP 

het oog heeft, gaat het om zorg rnet  

extra waarde. Die extra waarde zit 
in de persoonlijke relatie tussen 
gever en ontvanger van zorg. Het  

gaat om zorg die is afgestemd op de 
persoon van de cliënt. Of zorg 

in de 

vorm van betaalde service erg is? 
Zeker niet, want in zeer veel geval-

len is betaalde service precies wat 
men nodig heeft. Maar de extra 
dimensie van persoonlijke aandacht 
voegt dingen toe waar mensen wel 
degelijk behoefte aan Kinnen heb-
ben. 
Het klinkt allemaal prachtig maar 
wat betekent dit nu in de praktijk,  

die volgens Schnabel weinig ruimte 
laat voor persoonlijke aandacht.  

Kunneman's mening hierover is zon-
der illusies. De kwaliteit van 'servi-
ce' kunnen we garanderen, maar de 
kwaliteit van de zorg in de vorm van 
persoonlijke betrokkenheid niet. 
Dat is iets van mens tot mens. Je kunt 
het ook niet organiseren. Je kunt er 
wel aandacht aan besteden in de 
opleiding van mensen die hun 
beroep in de zorgsector kiezen. 
Voor Kunneman is humanisering 
van de zorg het versterken van het 
gevoel van persoonlijke betrokken-
heid. Het in de zorg verduidelijken  

van het besef dat mensen zich 
wederzijds betrokken voelen tot 
elkaar. 

MICHAEL KERKHOF 
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Deelhuis Het Rondeel 

Nieuwe vorm van 
en 	et z*r 

Begin december werd in 
Sluis de eerste paal gesla-

gen voor het deelhuis 
`Het Rondeel', een initia-

tief van de Stichting 
Eigentijdse Verpleegvor-

men Zeeland en de 
Humanistische Bouwstich-
ting Bejaardenhuisvesting 
(HBB). Het Deelhuis is een 

ooit door Jopie Boogerd 
(de ondersteuningsfunc-
tionaris van Humanitas in 

het Gewest Zeeland) 
bedachte oplossing voor 

mensen met een indicatie 
voor een verpleeghuis, 

die kiezen voor zelfstan-
dig wonen. Een oplossing 
die later werd overgeno-

men door de aan Humani-
tas gelieerde Stichting 

Eigentijdse Verpleegvor-
men Zeeland en die nu 

samen met de HBB in Sluis 
wordt gerealiseerd. 

In Zuidwest Nederland aan de grens 
met België vinden we het 2.800 
inwoners tellende stadje Sluis. De 
gemeente bestaat uit een aantal 
woonkernen: Sluis, St.Anna ter 
Muien, Retranchement en Heille. 
Wie er woont, en zeker wie er lang 
woont, wil er zeer waarschijnlijk 
nooit meer weg. Ook niet als men 
afhankelijk wordt van de zorg van 
anderen buiten het dorp. 
Op dit gegeven is het idee van het 
Deelhuis gebaseerd. Ouderen die 
op zorg aangewezen raken, verlie-
zen meestal niet hun behoefte aan 
een zelfstandig bestaan. Het Deel-
huis betekent een voorziening voor 
mensen met een indicatie voor een 
verpleeghuis. Dus voor mensen met 
een flinke behoefte aan zorg. Het 
gaat om een voorziening die zelf-
standige huisvesting combineert 
met een op het individu afgestemd 
zorgaanbod. 
Waarom het Deelhuis heet? Dat 
heeft volgens de initiatiefnemers te 
maken met het eerste bouwkundig 
ontwerp. In dit ontwerp waren hui-
zen opgedeeld in twee wooneenhe-
den. Toen later werd besloten om 
uit te gaan van echt afzonderlijke 
huizen/wooneenheden is de naam 
Deelhuis blijven bestaan. 
De opzet die in Sluis is gekozen 
betreft twintig zelfstandige wonin- 
gen en een aantal gemeenschappe- 
lijke ruimten. Het geheel geldt als 
woonzorgcentrum. Maar dan wel 
één waar mensen met een ver-
pleeghuisindicatie terecht kunnen. 
Dat kunnen ouderen zijn met licha-
melijke of psycho-geriatrische pro-
blemen. Alleen geldt dat psycho-
geriatrische ouderen, gezien de 
opzet van de voorziening, wel met 
een partner moeten komen. 

Zorg op maat 
Van betekenis is dat de bewoners 
van 'Het Rondeel' niet als patiënten 
zullen worden benaderd. Bewoners 
zijn dus niet 'in behandeling'. Het 
betreft immers zelfstandige huisves-
ting in een overzichtelijke, klein-
schalige omgeving, met de moge-
lijkheid terug te vallen op hulpver- 

lening. De bewoners houden vrij-
heid, maar dan wel met de gerust-
stellende gedachte dat zij 24 uur per 
etmaal op ondersteunende zorg van 
een klein basisteam van hulpverle-
ners kunnen rekenen. Dit team 
treedt op onder leiding van een 
zorgcoiirdinator. De verleende zorg 
wordt bij voorkeur in de eigen 
woning of anders in de gemeen-
schappelijke ruimten verleend. Het 
basisteam van zorgverleners zal 
worden opgebouwd uit medewer-
kers van verschillende zorgdiscipli-
nes. In Sluis betekent dit dat de 
stichting Thuiszorg Zeeuwsch Vlaan-
deren, verpleeghuis De Stelle te 
Oostburg, stichting Protestantse 
Ouderenzorg West Zeeuwsch 
Vlaanderen en het Kruiswerk hier 
speciaal personeel voor vrijmaken. 
Voor optimale kwaliteit van de zorg 
komt er regelmatig overleg met een 
verpleeghuisarts en een huisarts. 
Binnen de opzet van Het Rondeel 
past het ook dat bewoners naast hun 
huur verschillende bedragen voor 
de zorg betalen. Men betaalt (eigen 
bijdragen) al naar gelang men zorg 
nodig heeft. 

Nadere informatie over het project 
is op te vragen bij de HBB te 
Amsterdam, 
tel. 020 6448901 
(tussen 9 en 12 uur). 

MICHAEL KERKHOF 
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Professor Wichers 
met Protecta de boer op 

Wie past er later op mijn geld? 

nen die meer winst opleveren. Je 
kunt er namelijk ook fors op verlie-
zen. Ook moet je weten wat je moet 
doen met een overschot aan geld. 
De opdracht van een vermogensbe-
heerder is niet om winst te maken, 
maar om op een verantwoorde en 
veilige manier om te gaan met het 
toevertrouwde vermogen.' 
In veel gevallen hebben mensen de 
neiging om hun zaken te laten 
behartigen door intimi, meestal 
familieleden. Geld vertrouw je 
immers toe aan degene die je het 
meest vertrouwt. En dat is vaak je 
zus, je zoon of een ander familielid. 
Toch is familiebeheer niet altijd een 
goede oplossing. Wichers: 'Het 
beheer blijft soms te lang in handen 
van bijvoorbeeld een dochter die 
het niet kan. Soms leidt vermogens-

beheer tot tweespalt in de familie. 
Kinderen gaan elkaar wantrouwen. 
Het komt zelfs voor dat mensen naar 
de kantonrechter stappen om te kla-
gen over familieleden die het 
beheer voeren.' 
Humanitas rekent een beheersfunc- 

tie als deze tot haar taken. Het gaat 
immers om een helpende hand aan 
diegenen die zichzelf niet meer kun- 
nen redden. Met een beetje hulp 

zijn mensen in 
staat om langer 
zelfstandig te 
functioneren. 
Elk jaar worden 
de boeken van 
Protecta gecon-

troleerd door 
een accountant. 
In veel gevallen 

is de stichting verantwoording 
schuldig aan de rechter. Een groot 
deel van haar cliënten is haar name-
lijk toegewezen door de kanton-
rechter. Die houdt in deze gevallen 
zelf een oogje in het zeil. 
Helaas kan Protecta niet al te veel 
mensen helpen. Zij beheert inkom-
sten en vermogen van ongeveer 
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een tijdrovende bezigheid. 'Je moet 
bijvoorbeeld beslissen of een 
woning opnieuw moet worden ver-
huurd of niet', zegt Wichers. 'Wan-
neer moet je bezit verkopen? Waar-
depapieren moeten zo min mogelijk 
risico vertegenwoordigen. Obliga-
ties mag je bijvoorbeeld gewoonlijk 
niet inruilen tegen aandelen, al kun- 

Het beheer van het 
vermogen van vader 

drijft families 
soms uit elkaar 



Prof. Wichers: Wij hebben nu eenmaal draagkrachtige cliënten nodig om onze sociale 

doelstelling waar te maken.' 

honderd mensen. Dat zouden er 
veel meer kunnen zijn. Maar beheer 
kost tijd en dus geld. Behalve vrij-
willigers zijn een jurist en zijn assis-
tent belast met de werkzaamheden. 
Cliënten dragen vijf procent van 
hun inkomsten af om de kosten te 
dragen. In de praktijk kost het ver-
mogensbeheer Protecta meer dan 
het oplevert. Haar meeste cliënten 
hebben maar weinig inkomsten. 
Vooral in gevallen die door de rech-
ter worden toegewezen, gaat het 
vaak om mensen met weinig geld. 
Protecta heeft echter niet de bedoe-
ling om te verdienen. Als stichting 
heeft zij geen winstoogmerk. Zij 
heeft een sociale doelstelling. Dat 
betekent dat zij vooral mensen helpt 
die weinig bezitten en zich daarom 
voor hulp ook niet tot anderen, zoals 
notarissen, kunnen wenden. De 
keerzijde van dit uitgangspunt is dat 
Protecta slechts een beperkt aantal 
mensen kan helpen. Daarom heeft 
zij juist een aantal rijke cliënten 
nodig om de minder draagkrachti-
gen ook te kunnen helpen. 
Wij slagen te gemakkelijk in ons 
streven om geen winst te maken', 
zegt Wichers. 'Als wij ons zouden 
profileren in meer plaatsen dan nu, 
zouden wij tientallen aanvragen 
voor beheer krijgen, die wij niet 
aankunnen.' 
Om toch meer mensen met weinig 
geld te kunnen helpen, is Protecta 
op een nieuwe manier bezig haar 
inkomsten op te voeren. Dat wordt 
geen gemakkelijke campagne. Pro-
tecta is niet het soort instelling dat 
actief reclame voor zichzelf maakt 
onder bejaarden. 'Als je op dit 
gebied iets vraagt, wek je wantrou-
wen', weet Wichers. Niemand wordt 
er immers graag aan herinnerd dat 
hij of zij dement kan worden en niet 
meer op de centjes kan passen. In 
de praktijk nemen slechts weinig 
ouderen tijdig maatregelen om zich 
voor de gevolgen ervan in te dek-
ken. Veel tehuizen hebben boven-
dien zelf organisaties die het vermo-
gen van hun bewoners kunnen 
beheren. 'Mensen denken hier wei-
nig over na. De naam van Protecta  

komt dan ook weinig mensen in 
gedachten.' 
`Wij zijn daarom begonnen aan een 
aantal vernieuwingen zodat wij meer 
mensen kunnen helpen', legt Wichers 
uit. 'Wij zoeken in de afdelingen van 
Humanitas vrijwilligers die kunnen 
helpen bij het uitvoeren van beheer-
staken. Voorlopig zullen wij alleen in 
de Randstad actief blijven.' 
`Daarnaast proberen wij meer 
naamsbekendheid te krijgen. Pro-
tecta moet zo bekend worden dat 
meer mensen en instellingen dona-
teur willen worden. Dat helpt om 
ons sociale doel te verwezenlijken. 
Nu hebben wij niet meer dan enkele 
tientallen donateurs, wat schenkin-
gen en soms een legaat. De bedoe-
ling is om deze schenkingen in een 
fonds te doen, waarvan de rente aan 
Protecta ten goede komt. Dit is 
dezelfde aanpak als bij het Steun-
fonds Praktisch Humanisme, dat het  

Humanistisch Verbond financieel 
helpt met de exploitatie. 
Ook stellen wij een raad van advies 
samen waarin bekende Nederlan-
ders zitting nemen. Dat is om het 
idee van betrouwbaarheid te bevor-
deren. Twee mensen hebben al toe-
gezegd zitting in de raad van advies 
te nemen: de voorzitter van de 
Rekenkamer, H. Koning, en oud-
staatssecretaris Glastra van Loon, 
voorzitter van het Humanistisch 
Verbond. Met zulke namen is het 
gemakkelijker om bijvoorbeeld 
ouderenbonden of vakbonden te 
benaderen.' 
'Het zal wel even duren voordat 
deze aanpak vruchten afwerpt. Het 
steunfonds van het Humanistisch 
Verbond heeft er ook jaren over 
gedaan. Maar wij hebben in de 
praktijk gezien dat het werkt.' 

HENK VLAMING 
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Frisse lucht "voor 
`De kinderen vinden het 

op de boerderij het abso-
lute einde. En eerlijk 

gezegd is het voor ons 
zelf ook wel eens lekker 

rustig als er een paar van 
onze vijf kinderen op 

vakantie gaan'. 
Aldus de vader van 

enkele van de honderden 
stadskinderen, die elk 

jaar met het project Frisse 
Lucht van Humanitas gaan 

uitwaaien op het platte-
land. Dit project biedt 

vele stadskinderen een 
uitgelezen mogelijkheid 

op een vakantie die zij 
anders zouden ontberen. 

Foto: ANP 

De meeste ouders en 
kinderen zijn enthou-
siast over het Humani-
tas-project. Kinderen 
die normaal weinig 
kans zouden hebben 
op een vakantie, krij-
gen via dit project de 

mogelijkheid om eens in een ande-
re omgeving te komen. Randstede-
lijke bleekneusjes worden liefderijk 
opgevangen in gastgezinnen in 
Drenthe en Gelderland, die door 
mensen van Humanitas zijn gewor-
ven. 
Het project is gestart met carapa-
tiëntjes als doelgroep. Tegenwoor-
dig mogen ook andere kinderen 
mee, die één of meer weekjes bui-
tenlucht en gezelligheid goed kun-
nen gebruiken. Het gaat dan om 
gehandicapten of kinderen uit een 
gezin waar moeilijkheden zijn. Ook 
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'Erik is helemaal rustig 
als hij terug komt,' 

kinderen uit arme gezinnen mogen 
mee. 
'De kinderen worden bij ons aange-
meld door de Openluchtschool, het 
Maatschappelijk Werk, ZMOK-scho-
len en noem maar op', zegt Ellen 
van Dijken, al jarenlang vrijwillig-
ster bij Humanitas Rotterdam. 'Er is 
een tendens dat de kinderen waar 
het om gaat steeds moeilijker wor-
den. Daardoor wordt het ook moei-
lijker om gastgezinnen te krijgen en 
te houden.' 
Ellen is nauw betrokken bij de 
selectie van de kinderen. Zij heeft 
ook, samen met andere vrijwilli-
gers, de niet mis te verstane taak om 
de kinderen heelhuids naar en van 
hun vakantieadres te loodsen. De 
meeste kinderen hebben het bijzon-
der naar hun zin op het platteland. 
Het is vaak hun eerste kennisma-
king met de natuur. 



bleekneusj es 

Tranen wegpinken 
Weliswaar moeten zij wennen en 
vaak pinken zij in het begin een 
traan van heimwee weg. 
Toch is het voor de meeste van hen 
een fantastische ervaring. 
`Erik zit altijd vol spanningen', zegt 
de moeder van een 13-jarige jon-
gen, die al een paar keer is mee 
geweest. 'Maar als hij terugkomt 
van vakantie, is hij altijd helemaal 
rustig. Dan heeft hij het echt naar 
zijn zin gehad. En voor mij is het ook 
lekker rustig, want hij kan behoor-
lijk druk zijn.' 
Behalve het ontdekken van het bui-
tenleven zit er voor de kinderen ook 
een sociale kant aan het verblijf op 
het platteland. Zij leren andere 
mensen kennen en krijgen de kans 
met die mensen een fijne relatie op 
te bouwen. Sommige kinderen krij-
gen later nog wel eens bezoek of  

brieven van hun gastouders. 
Volgens Ellen van Dijken zijn er nog 
heel wat kinderen die het hard 
nodig zouden hebben om eens mee 
te gaan, maar waarvan de ouders 
het niet willen. Dat zijn vaak kinde-
ren bij wie de problemen thuis zo 
groot zijn, dat de ouders bang zijn 
voor pottekijkerij. 
`Het is niet alleen maar een vakan-
tie', zegt Ellen. 'Sommige kinderen 
kunnen wat extra steun goed 
gebruiken'. Ze vertelt ook van de 
vergaande gevolgen die zo'n 
vakantie kan hebben. 

Vrijwillige plaatsing 
Zoals bij die twee kinderen die, na 
een vakantie, als pleegkinderen zijn 
opgenomen bij de gastouders. De 
moeder en de kinderen zelf waren 
ingenomen met dat idee, waarna 
een vrijwillige plaatsing volgde. 
Zowel in de Randstad, waar de kin-
deren wonen die in aanmerking 
komen om mee te gaan, als in de 
ontvangende provincies hebben 
vrijwilligers handenvol werk aan dit 
project. Dat het ondanks dat toch 
een gewild project is onder vrijwilli-
gers, is te verklaren uit het feit dat 
kinderen en meestal ook ouders er 
zo blij mee zijn. 
`Mijn kinderen vinden het altijd 
hartstikke leuk', zegt de moeder van 
twee kinderen die al een paar keer 
mee zijn gegaan. `Ze zijn altijd 
benieuwd wat ze aan zullen treffen. 
Ze kunnen daar ook de hele dag 
buiten spelen. Ik kan ze niet alleen 
naar beneden laten gaan om te spe-
len, dus zitten ze hier veel binnen. 
De oudste heeft wel eens heimwee. 
Maar zodra hij weer thuis is wil hij 
meestal zo weer terug'. 
Sinds enige tijd heeft Humanitas in 
Rotterdam ook contacten met de 
Stichting Europa Kinderhulp over de 

keuze van kin-
deren en de 
werving van 
gastgezinnen in 
Nederland. 
Deze stichting 
houdt zich daar 
eveneens mee 
bezig. Humani-

tas Rotterdam beraadt zich nog over 
eventuele samenwerking. In geval 
die er zou komen, zou zij het project 
grootschaliger kunnen aanpakken. 
Of deze samenwerking doorgaat 
wordt pas over enige tijd duidelijk. 
De Actie Frisse Lucht gaat in elk 
geval door. 

JEANNET VAN GANZEWINKEL 

Het vinden van gastgezinnen 
wordt steeds moeilijker 
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De wondere wereld der lage landen 

Ik moet er niet aan denken 
Ervaringen in eigen tijd, 
geboorteland en cultuur 
bepalen in hoge mate de 

manier waarop je tegen 
de alledaagse werkelijk-
heid aankijkt. Die bepa-

len ook hoe je aankijkt 
tegen de mensen die al 

hun leven lang wonen in 
het land waar jij als nieu-
weling binnenkomt of dat 

je als je tweede vader-
land bent gaan beschou-
wen. Dat blijkt uit verha-

len van mensen vanuit 
een ander land die nu 

hier wonen. Twee Somali-
sche jongens die in Gro-

ningen onder meer via de 
inzet van Humanitas een 

veilige plek hebben 
gevonden. De Indische 

Nederlander die al vanaf 
de zestiger jaren in 

Nederland woont en Indo-
nesië als een vreemd land 

is gaan beschouwen. En 
de Griek die zich ver-

scheurt voelt en zowel in 
Nederland als in Grieken-

land een buitenstaander 
is geworden. Ze houden 
ons Nederlanders door 
hun andere manier van 

kijken een spiegel voor. 
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Voor de indrukwekkende trap naar 
de toegangsdeur van een oud kas-
teel in de Brabantse bossen staat 
een oud kanon, gericht op de voor-
malige oprijlaan. Kinderen spelen 
er piraatje en door toeristen zijn 
achteloos lege friteszakjes in de 
loop van het kanon geduwd. Het 
heeft daardoor iets potsierlijks. Een 
jongeman vraagt in het Engels aan 
de bezoekers of het kanon nog 
werkt en wie daarvan gevaar te 
duchten heeft. In zijn stem en ogen 
is duidelijk angst te bespeuren. Een 
wereld van verschil ontvouwt zich in 
dat ene kleine moment. De piraten-
kinderen zijn in het na-oorlogse 
Nederland opgegroeid en weten 
niet beter dan dat wapentuig speel-
goed is. De jongeman woont in het 
nabijgelegen asielzoekerscentrum. 
Hij is de strijd in zijn geboorteland 
Irak ontvlucht. 
Ervaring en opvoeding bepalen de 
manier waarop iemand naar de din-
gen om zich heen kijkt. Dat geldt  

b 

niet alleen voor mensen uit het bui-
tenland die hier voor langere tijd 
wonen, maar ook voor geboren 
Nederlanders. De acceptatie van 
buitenlanse mensen in de Neder-
landse samenleving verloopt vaak 
moeizaam. Je moet als buitenlander 
tolerant zijn en bijvoorbeeld, zoals 
de Indische Nederlander, opmer-
kingen van Nederlanders over 
`nare' kookluchtjes voor lief nemen. 
`Nederlanders menen het niet zo 
slecht, als ze zo iets zeggen', meent 
hij. 
Zowel de Somaliërs, de Griek als de 
Indische Nederlander zijn onder 
moeilijke omstandigheden naar 
Nederland gekomen, waardoor 
knokken voor het eigen lijfsbehoud 
natuurlijk heel belangrijk is. le 
weet nooit wat voor narigheid je 
boven het hoofd hangt', zegt Rashid, 
één van de Somalische jongens. 
Zij zijn niet positief over de moge-
lijkheden ooit naar hun geboorte-
land terug te gaan. Omdat de situ- 



om hier oud te worden 
atie weinig rooskleurig is, zoals in 
Somalia. En omdat elke dag langer 
in Nederland ertoe bijdraagt dat de 
aanpassing aan de Nederlandse cul-
tuur toeneemt. Daardoor wordt 
terugkeren in de eigen cultuur 
moeilijker. Dimitri, de Griek, meent 
dat de toekomstdromen van veel 
mensen nooit werkelijkheid zullen 
worden. Hij kent er heel wat die in 
Griekenland een boerderijtje heb-
ben gekocht van het in Nederland 
bijeengespaarde geld. Het aantal 
mensen dat ooit zal wonen op dat 
droomplekje schat hij bijzonder 
laag. 'Mensen met kinderen die hier 
naar de middelbare school gaan, 
blijven meestal plakken', zegt hij. 
'Als je ooit je dromen waar wilt 
maken, moet je gaan voordat je kin-
deren 12 jaar zijn, anders komt er 
niets van.' 
Toch is het niet gemakkelijk om 
voor de rest van je leven in Neder-
land te blijven en de Nederlandse 
cultuur over te nemen. 'Zolang ik 
geen kans heb mijn eigen land 
terug te zien, 
houd ik een soort 
gat in mijn 
bestaan', zegt 
Rashid. 'Dat gat 
kan alleen maar 
worden gedicht 
door terug te 
gaan. Maar als blijkt dat het land en 
de mensen zo veranderd zijn dat het 
niet meer het land is waar ik zo'n 
gelukkige jeugd heb gehad, kan ik 
besluiten in Nederland een bestaan 
op te bouwen.' 

De oudere heer, wiens 8 kinderen in 
Indonesië zijn geboren en groten-
deels in Nederland zijn opgegroeid, 
ziet voor zichzelf geen enkele reden 
om nog ooit in Indonesië te gaan 
wonen. Hetzelfde geldt eigenlijk 
voor zijn kinderen, maar hij zou er 
geen bezwaar tegen hebben als ze 
zelf zouden willen gaan. 
Zelf voelt hij zich beter thuis in het 
zakelijker Nederland. 'De mensen 
zijn hier bereid onmiddellijk geld te 
geven voor medemensen in nood', 
zegt hij. In Indonesië acht hij dat  

ondenkbaar, terwijl daar toch bij-
zonder grote verschillen zijn tussen 
arm en rijk. 
Geen van de aangehaalde buiten-
landers heeft ooit problemen gehad 
met een Nederlander als collega, 
kennis of vriend. Terwijl uit de ver-
halen toch blijkt dat acceptatie vaak 
moeizaam verloopt. 'Och, als ze je 
bij een sollicitatiegesprek van 
onder tot boven opnemen en terug-
houdend zijn als je rondloopt met 
een aanbevelingsbrief van het 
bedrijf waarbij je in je vaderland 
een hoge post bekleedde, moet je 
daar niet te zwaar aan tillen', zegt de 
Indische Nederlander. Hij kan zich 
het best handhaven door zelf tole-
rant te zijn. 

Koel en zakelijk 
Nederlanders zijn koel, zakelijk en 
afstandelijk, vinden zowel Rashid en 
Mohammed, de Somalische vrien-
den, als Dimitri. Zijzelf komen uit 
landen waar men elkaar door dik en 
dun helpt, waar vriendschappen 

hecht zijn en 
waar 'de fami-
lie de Sociale 
Dienst is', 
zoals Rashid 
zegt. 'Het 
heeft ook 
voordelen dat 

zakelijke', vervolgt Mohammed. 'Je 
kunt hier gemakkelijker afspraken 
maken en mensen komen afspraken 
ook na.' 
Maar hij is nu al bang om hier oud te 
worden. Het is hier niet gebruikelijk 
om elkaar intensief te helpen. Ze 
vinden het vreemd dat Nederlandse 
vrienden zo oppervlakkig met 
elkaar praten en elkaar alleen 
opzoeken als er iets te melden is, 
dus niet om in elkaars nabijheid te 
zijn en een boek te lezen of zo. Ze 
hebben nog geen Nederlandse 
vriendschappen gezien waarin het 
mogelijk is boos op elkaar te zijn en 
te schreeuwen, in de wetenschap 
dat de vriendschap doorgaat en 
zelfs steeds sterker wordt. Mensen 
die zichzelf uitnodigen om bij 
iemand te gaan eten, worden in  

Nederland niet als prettig ervaren. 
Onder Somaliërs is dat heel 
gewoon, daar hoef je niet eens 
vrienden voor te zijn. 
Ze zien in Nederland vaak een dui-
delijke scheiding tussen mensen 
met werk en werklozen en vinden 
dat vreemd. In Somalia zijn mensen 
met een goedbetaalde baan en 
mensen zonder werk elkaars vrien-
den en ze respecteren elkaar, onaf-
hankelijk van deze achtergrond. 

Vernederlandst 
Wie langer meedraait in de Neder-
landse samenleving, neemt natuur-
lijk gewoonten en normen over. 
Zoals Dimitri zich doodergert in 
Griekenland als iemand met wie hij 
om zeven uur heeft afgesproken, 
pas om tien uur komt opdagen. Dat 
is in Nederland veel beter, vindt hij. 
Toch voelt hij zich in Nederland 
dubbel buitengesloten. Door de 
Nederlanders die hem nog altijd als 
een buitenstaander beschouwen. En 
door de Griekse gemeenschap, 
waar zijn vernederlandste manier 
van leven (gescheiden en alleenwo-
nend) niet wordt geaccepteerd. 
'Elke dag als ik met mijn Griekse 
vrienden en kennissen praat, krijg 
ik te horen dat ik echt een vrouw 
moet gaan zoeken', zegt hij. Maar 
kennelijk hanteert hij zelf ook die 
Griekse normen, zoals blijkt uit de 
vanzelfsprekendheid waarmee hij 
zichzelf weer hertrouwd ziet. 
Al deze mensen zijn erg gericht op 
goede scholing en een goede baan. 
Die drang hebben ze in zich. Maar 
zij vinden het ook belangrijk omdat 
scholing en werk in de Nederlandse 
samenleving heel belangrijk zijn. 
Geaccepteerd worden als mens 
zonder randvoorwaarden, zoals dat 
in Somalia kan, lijkt hen hier niet 
haalbaar. 'In Nederland tel je niet 
als mens', meent Dimitri. 'Hier tellen 
de papiertjes die je weet te 
bemachtigen en dat wordt in de toe-
komst vast nog sterker.' 

JEANNET VAN GANZEWINICEL 

`In Somalia hoef je 
geen vriend te zijn om 

jezelf uit te nodigen 
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Campagne Hivos voor Afrika 

Cultuur als wapen voor 
eigenwaarde 

Hulp vragen is goed, 
maar laten wij eerst ons-
zelf helpen. Dat zingt de 

Senegalese popster Yous-
sou N'Dour op zijn plaat 

Eyes Open. Afrika is niet 
alleen kommer en kwel. 
Het uitvergroten van de 
ellende door de media 

gaat al gauw over in ver-
tekening. Het werkelijke 

Afrika mag niet uit het 
beeld verdwijnen. Daar-
om voert HIVOS de cam-

pagne 'Open voor Afrika'. 
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YoussouN'Dour's boodschap staat 
centraal in zijn muziek. Hij roept 
Afrikanen op tot het vormen van 
gemeenschappelijk plannen. Waar 
in het Westen de inhoud is verdre-
ven door de vorm, is de boodschap 
in Afrika springlevend. In de 
muziek, de beeldende kunst en de 
literatuur. Afrikanen nemen niet lan-
ger genoegen met de gekleurde 
bril waardoor het Westen naar ze 
kijkt. 

`Hoe dichterbij de 20e eeuw kwam, 
des te vanzelfsprekender begonnen 
Europese schrijvers zich op te wer-
pen als kenners van Afrika en Afri-
kanen', schrijft dr. Mineke Schipper 
in haar boek De Afrikaanse letter-
kunde. 'Maar deze romans onthul-
den eigenlijk meer over de mentali-
teit van de Europeanen dan over 
Afrika en de Afrikanen. Tegen de 
achtergrond van deze exotische en 
koloniale literaire traditie zijn de 
eerste Afrikaanse romanschrijvers  

begonnen hun eigen versie te 
geven van de werkelijkheid. Veel 
Afrikaanse schrijvers voelden zich 
verplicht het één en ander recht te 
zetten over de manier waarop de 
stereotype beeldvorming over Afri-
kanen zich had vastgezet in het 
Europese denken, vooral ook dank-
zij de literatuur. De koloniale litera-
tuur had altijd systematisch naar 
voren gebracht dat Afrikanen geen 
cultuur en geen geschiedenis zou-
den hebben. 
Die mentaliteit is overigens niet uit 
het Westers denken verdwenen, 
zoals blijkt uit veel berichtgeving, 
beeldromans en stripverhalen over 
Afrika.' 

Enquête 
Weekbladpers heeft in 1987 een 
veelzeggende enquête onder jon-
geren gehouden over de beeldvor-
ming rond Afrika. Het continent 
werd door vrijwel alle jongeren 
geassocieerd met problemen. Een 



derde wist geen goede dingen te 
noemen van het leven in Derde 
Wereld-landen. De meesten kwa-
men niet verder dan klimaat. 
`Zimbabwe is ongeveer het rijkste 
land in zuidelijk Afrika' vertelt een 
jongere, die in Zimbabwe heeft 
gewoond. 'Maar veel Nederlanders 
denken dat elke Afrikaan arm is, dat 
ze leven in benarde omstandighe-
den en hoogstens een geit hebben. 
Zimbabwe heeft hele rijke steden 
met mooie gebouwen. Dat zie je 
nooit op tv.' 
Ook de Zimbabwaanse schrijver 
Chenjerai Hove is het erom te doen 
de werkelijke geschiedenis op te 
schrijven zoals die door mensen 
wordt ervaren. 
`Geschiedenis kan niet het skelet 
van de restjes werkelijkheid zijn die 
we in de geautoriseerde geschiede-
nisboeken lezen', zegt hij in het 
nawoord van zijn roman Beenderen. 
'Wij zijn zelf de geschiedenis. Onze 
verhalen maken deel uit van de 
voortgaande geschiedenis van ons 
volk waarvan wij de adem leenden. 
Hove denkt dat de Afrikaanse schrij-
ver zich ernstig rekenschap moet 
geven van de vele verloren jaren. 
`Het kolonialisme heeft ons volk cul-
tureel ontworteld. De talen waarin 
onze situatie beschreven, onze ver-
langens, dromen, conflicten, 
mythen en overtuigingen vastleg-
den, moesten we in naam van voor-
uitgang en welstand opgeven.' 

Cultuurpolitiek 
Schipper schrijft dat de Zuidafri-
kaanse literatuur als geen andere 
wordt gekenmerkt door de kloof 
van apartheid en de daarmee ver-
bonden cultuurpolitiek. 'Met haar 
verdeel-en-heers strategie heeft de 
regering er systematisch naar 
gestreefd taal en afkomst te schei-
den. 
Vanwege de eenheid kiezen de 
zwarte schrijvers vooral voor het 
Engels als schrijftaal. Dat is niet het 
Queen's English waarnaar de blan-
ken streven, maar het Engels van de 
dagelijkse realiteit. `The language 
of urgency which we use because  

we have got an urgent message to 
deliver', zegt de Zuidafrikaan Mts-
hali (Wij gebruiken de taal van de 
noodzaak, omdat wij een noodza-
keljke boodschap uitdragen). 
Ook in het Afrikaanse toneel speelt 
de boodschap een belangrijke rol. 
Schipper: 'De relatie tussen toneel 
en maatschappij is hecht. De Zuid-
afrikaanse toneelschrijver Matseme-
la Manaka verklaarde, kort nadat 
werk van hem was verboden, cul-
tuur te zien als één van de laatste 
wapens om de maatschappij te 
mobiliseren voor verandering. Het 
engagement waarvan deze uit-
spraak getuigt blijft niet beperkt tot 
het theater of de grenzen van Zuid-
Afrika.' 
Ook Hove ziet zich zichzelf als poli-
tiek schrijver, gevormd door de 
koloniale beroeringen. 'In het begin 
van de jaren zestig zag ik hoe blan-
ke districtshoofden en politieofficie-
ren met oudere zwarten solden. Het 
leven was hard. Wij vingen alle 
klappen op. Het ondraaglijk maken 
van het leven van het gewone volk 
voor kleine overtredingen was aan 
de orde van de dag.' 
En dan komt de onafhankelijkheid. 
De strijd is gestreden, en wat dan? 
Hove schreef in zijn moedertaal, het 
Shona, hierover de roman Masimba 
Avanhu (Is dit de macht van het 
volk?). Het machteloze volk komt op 
voor zijn recht dat na de onafhanke-
lijkheid zou zegevieren. Boeren 
straffen op oorlogsmanier een roe-
keloos rijdende buschauffeur die 
een vreselijk ongeluk heeft veroor-
zaakt. De overheid straft op zijn 
beurt weer diegenen die ternauwer-
nood aan de dood zijn ontsnapt. Wie 
heeft nu eigenlijk de macht, vragen 
de mensen zich uiteindelijk af. 

Open 
voor 
Afrika 

De campagne van HIVOS 
(Humanistisch Instituut voor 
Ontwikkelingssamenwerking) 
organiseert een campagne 
onder de naam Open voor Afri-
ka. Op 27 maart vormt een 
schip met Afrikaanse handels-
waar dat de have van Rotterdam 
binnenvaart de opening van de 
campagne. De opening wordt 
opgesierd met een Afrikaanse 
markt met cultuur en informatie. 
Op 1 april gaan Afrikaanse gas-
ten tijdens een congres in op 
vragen over veranderingen van 
de handelspolitiek ten opzichte 
van Afrika, de mate waarin een 
evenwichtiger beeldvorming in 
Europa bijdraagt aan een ver-
betering van de relatie Europa-
Afrika en de rol van de cultuur 
in de ontwikkeling van Afrika. 
Uitgenodigd zijn onder meer de 
schrijvers Chenjerai Hove (Zim-
babwe) Buchi Emecheta (Nige-
ria) en de Zuidafrikaanse 
toneelschrijver Matsemela 
Manaka. Op 10 en 11 april is in 
het Rotterdamse Ahoy een 
optreden van Peter Gabriel, 
Youssou N'Dour en Aster 
Aweke op. De Zimbabwaanse a 
capella groep Black Umfolosi 
zal optredens door het hele 
land verzorgen. 

Voor meer informatie: HIVOS, 
tel: 070-3636907. 
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Wooncentrum Humanitas op TV 

Alleen wat je kan telt 

Verstandelijk gehandicap-
ten doen samen bood-

schappen, maken samen 
het eten klaar, maken 

samen muziek, zijn samen 
vrolijk en samen ernstig. De 

leeftijden verschillen, de 
zwaarte van de handicaps 
van deze mannen en vrou-
wen verschilt. In de uitzen-
ding '100% is het hele' van 
de Humanistische Omroep 

Stichting krijgt u een kijk 
op hun leven, de wijze 

waarop zij als mensen met 
elk hun eigen mogelijkhe-

den en moeilijkheden 
elkaar leren accepteren en 

respecteren. 
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Een gezinsvervangend tehuis is in de 
opvatting van Humanitas een woon-
centrum, waar verstandelijk gehan-
dicapten zo zelfstandig mogelijk 
wonen. Alleen waar ze zelf niet mee 
uit de voeten kunnen daar krijgen 
ze begeleiding bij. Dat betekent in 
veel gevallen een heel nauwkeurig 
uitgewerkt dagschema. Samen 
opgesteld door bewoner en bege-
leider. Om het leven overzichtelijk 
te maken wordt de dag bijna van 
minuut tot minuut ingedeeld. De een 
heeft dat nodig, de ander niet. Het is 
een voorbeeld van de zorg op maat, 
die Humanitas nastreeft. 
Ook in de structuur van het woon-
centrum komt dat `maatgevoel' tot 
uitdrukking. Het hoofdgebouw is 
een gewoon huis in een straat in oud 
Amersfoort. De dependance is aan 
de overkant. In het hoofdgebouw 
wonen mensen die de meeste bege-
leiding nodig hebben. De bewoners 
van de dependance zijn veel zelf-
standiger en roepen de begeleiding 
alleen te hulp als het even nodig is. 
Zij kunnen bovendien kiezen uit het 
leven in een woongroep of -vrijwel 
zelfstandig- in een HAT-eenheid,  

een éénkamer-flat  

met eigen keuken 
en sanitair. 
Mannen en vrouwen: 
Humanitas 
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eslacht, niveau en 
leeftijden. Het leven 
met elkaar is een 

Humanitas gaat uit 
van wat de mensen 

aspect
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dan niet kiirmen. Dat geldt voor de 
bewoonster die overdag opgewekt  

haar werk doet in de sociale werk-
plaats. Dat geldt voor de fanatieke  

duursporter, die dagelijks traint 
voor de halve marathon. Dat geldt 
voor het meisje dat in de gezellige  

woonkeuken aan een tafeltje alleen 
eet, omdat ze anders te veel op de 
anderen let en ruzie maakt. Dat 
geldt voor de jonge man die met 
succes aan playback-wedstrijden 
meedoet, maar zich van zijn omge-
ving lijkt te isoleren omdat hij iets 
minder gehandicapt is dan de ande-
ren. 
Met '100% is het hele' gunnen Ruud  
Monster (beeld) en Jan Ketelaars 
(geluid) u onder regie van Paul van  
den Wildenberg een inkijk in een 
van de wooncentra voor verstande-
lijk gehandicapten van Humanitas.  
Een film over mensen met een han-
dicap, maar daarom niet minder 
mens. 
`100% is het hele', op vrijdag  maart  aart 

om 22.52 uur, bij de Humanistische  
Omroep Stichting op Nederland 1• 

ERIK STIBBE 



Rectificatie 
Op een artikel in de 
rubriek 0 zit dat zo, nu 
Humanitas ledenservice, 
in het december-num-
mer over een wijziging 
in de AOW-uitkeringen 
kwam een alerte reactie 
van een lid uit Dieren. Hij 
wees er terecht op dat 
de informatie in het arti-
kel niet overeen kwam 
met de gegevens in een 
persbericht van het 
ministerie van Sociale 
Zaken. 

Gesteld werd dat toe-
komstige AOW-ers met 
een partner, jonger dan 
65 jaar, vanaf 1 januari 
1993 naast een ba-
sispensioen van 50 pro-
cent (was 70 procent) 
een toeslag van maxi-
maal 30 procent konden 
ontvangen, afhankelijk 
van het inkomen van de 
partner. Dat klopt Met, 
want het zou betekenen, 
dat het maximaal haal-
bare pensioen voor 
deze AOW-ers hoog-
stens 80% zou kunnen 
bedragen. Het percen-
tage van 30 moet dus 50 
zijn. Maar het bericht is 
nog om een andere 
reden onjuist, althans 
voorbarig. Het is name-
lijk gebaseerd op een 
wetsvoorstel, waarvan 
de verwachting was dat 
het vóór het einde van 
1992 zou worden aange-
nomen. Maar de be-
handeling van het wets-
voorstel blijkt aanzien-
lijk vertraagd: de Twee-
de Kamer komt er eerst 
half maart aan toe en 
daarna zal het de Eerste 
Kamer nog moeten pas-
seren, zodat de wet op 
zijn vroegst op 1 juli, 
maar waarschijnlijk pas 
op I januari 1994 kan 
ingaan. 

Overigens zal straks het 
overgrote deel van de 
nieuwe 65-plussers 
geen nadeel van de 
nieuwe regeling onder-
vinden. Als de jongere 
partner van deze AOW- 

ers geen of slechts een 
gering inkomen heeft, 
wordt hun ouderdoms-
pensioen van 50 pro-
cent immers aangevuld 
tot het volledige AOW-
bedrag. Toch zijn er 
naar schatting 38.000 
mensen voor wie de wij-
ziging tezijnertijd wel 
tot een lagere uitkering 
zal leiden. Het gaat dan 
om mensen met een 
partner jonger dan 65 
jaar, die meer dan on-
geveer 1.200 gulden 
per maand verdient. 

Kleine inkomens 
Ik werk twee dagen per 
week als alfahulp. Mijn 
inkomsten daaruit 
bedragen over 1992 
ongeveer 4.000 gulden. 
Over die inkomsten 
wordt geen loonbelas-
ting of premie volksver-
zekeringen ingehouden. 
Die zou ik zelf moeten 
betalen, omdat ik als 
alfahulp niet in loon-
dienst ben van gezins-
zorg, maar van de cliënt. 
Mijn basisaftrek (be-
lastingvrije som) is over-
gedragen aan mijn part-
ner, waardoor ik word 
ingedeeld in tariefgroep 
1 met een belastingvrije 
som van 0 gulden. Vanaf 
de eerste gulden moet ik 
nu ruim 38 procent aan 
inkomstenbelasting en 
premieheffing betalen. 
Betekent dit nu, dat ik 
over een inkomen van 
4.000 gulden een aan-
slag van meer dan 1.500 
gulden kan verwachten? 
Nee, u hoeft over uw in-
komsten zelfs helemaal 
geen belasting te beta-
len, omdat in uw geval 
deze lage verdiensten 
vallen onder de invor-
deringsvrijstelling. Dat 
is een soort kortingsre-
geling bij de belasting- 

en premieheffing. De 
regeling houdt onder 
meer in, dat geen in-
komstenbelasting en 
premie worden gehe-
ven als het belastbaar 
inkomen niet hoger is 
dan 150 procent van de 
belastingvrije som. Ver-
der geldt de regeling 
voornamelijk bij inkom-
sten die niet onder de 
loonbelasting vallen zo-
als uw verdiensten als 
alfahulp, maar ook bij 
rente-inkomsten, stu-
diefinanciering, onder-
nemerswinst, bepaalde 
inkomsten uit free-lan-
cewerk, particuliere 
kinderopvang of hulp in 
de huishouding. 

Vrijwilligers 
Welk bedrag mag ik als 
vrijwilliger aan onkos-
tenvergoeding ontvan-
gen zonder dat er belas-
ting over behoeft te wor-
den betaald? 

Jarenlang was het onbe-
laste bedrag van de 
onkostenvergoeding 
vastgesteld op 16 gul-
den per week. Dit be-
drag gold ook nog in 
1992. Met ingang van 
1993 is de vergoeding 
tot 1.000 gulden belas-
ting- en premievrij. Het 
ministerie van financiën 
zal de hoogte van deze 
vrijstellingsgrens voor-
taan om de drie jaar be-
oordelen aan de hand 
van de kostenontwikke-
ling. Overigens zijn de 
aan vrijwilligers betaal-
de vergoedingen, die 
betrekking hebben op 
werkelijk gemaakte 
kosten, altijd onbelast. 

Aftrekbare gift 
De meeste belastingbe-
talers zullen op de 
hoogte zijn van de af- 

trekbaarheid van giften 
aan bepaalde in-
stellingen voor de in-
komstenbelastin. Zo is 
de jaarlijkse contributie 
die de leden aan Hu-
manitas betalen, af-
trekbaar in het jaar van 
betaling. Voorwaarde is 
echter dat het totaal aan 
giften boven een 
bepaalde drempel uit-
komt. Die drempel 
bedraagt 1 procent van 
het onzuivere inkomen, 
met een minimum van 
120 gulden. Men mag 
niet meer aftrekken dan 
10 procent van het 
onzuiver inkomen. Niet 
alleen de geldelijke bij-
dragen, donaties en 
contributies aan allerlei 
instellingen komen ech-
ter voor aftrek in aan-
merking. Ook kosten 
die men als vrijwilliger 
maakt, maar waarvoor 
men geen vergoeding 
ontvangt, gelden als 
gift. Het vrijwilligers-
werk zelf levert geen 
aftrekpost op. Maar als 
de daarbij gemaakte fei-
telijke kosten vanwege 
het ontbreken van een 
vergoedingsregeling 
niet worden vergoed, 
kunnen dergelijke kos-
ten als aftrekbare gift 
worden opgevoerd. Te 
denken valt aan reis-, 
telefoon- en portikosten. 
Wat de autokosten 
betreft moet daarbij uit-
gegaan worden van een 
naar redelijkheid te 
bepalen bedrag. Zo han-
teert de fiscus in 1992 
voor zakelijke ritten met 
een privé-auto een kilo-
meterprijs van 49 cent. 

TON VAN DEN BRINK 
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,KWVAN STOF 
Mansholt 
Een hele generatie 
Europeanen is opge-
groeid met Sicco Mans-
holt als de grote pleit-
bezorger van de land-
bouw. Nu zegt hij: `De 
sloten zijn dood, de wei-
landen grauwe gras-
vlaktes geworden. 
Tachtig procent van de 
mest verdwijnt onge-
bruikt in het grondwa-
ter.' Wat hem betreft 
moet de hoeveelheid 
cultuurgrond gehal-
veerd worden ten gun-
ste van de natuur. Kiki 
Amsberg schildert op 
vrijdag 12 maart aan de 
hand van archiefmateri-
aal en interviews een 
portret van de nog 
steeds opvallende 
Nederlander Sicco 
Leendert Mansholt in de 
zendtijd van het Huma-
nistisch Verbond. 
Afstemmen op Neder-
land 1, 22.52 uur voor 
dit portret van een poli-
ticus, boer, activist, 
humanist. 

Wachtlijst 
Eind vorig jaar meldde 
de Landelijke Vereni-
ging voor Thuiszorg 
(LVT) de leden van de 
Tweede Kamer een 
wachtlijst van liefst vijf-
tigduizend mensen. De 
bij de LVT aangesloten 
instellingen (Kruisver-
enigingen/Gezinsver-
zorging) zeggen onvol-
doende middelen te 
hebben om aan de 
grote vraag te voldoen. 
De in de LVT verenigde 
instellingen krijgen op 
de thuiszorgmarkt bin-
nenkort geduchte con-
currentie van particulie-
re instellingen voor 
thuiszorg en van bemid-
delingsbureaus. Die 
werken voor veel lagere 
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uurtarieven. Verzeker-
den hebben daar ech-
ter nog niets aan. 
Meestal valt de hulp 
vanuit de particuliere 
instellingen buiten hun 
ziektekostenverzeke-
ring. Pas als per 1 janu-
ari 1994 de stelselwijzi-
ging op de thuiszorg 
van toepassing wordt 
zal dit achter de rug 
zijn. Niet denkbeeldig 
is dat de wachtlijsten 
dan snel zullen oplos-
sen. 

Euthanasie-toerisme 
Lang niet iedereen 
vindt dat de liberalise-
ring van de wetgeving 
over euthanasie goed 
wordt opgelost door het 
in het parlement behan-
delde wetsvoorstel. De 
Nederlandse wetgeving 
loopt sterk uit de pas 
met die in onze buur-
landen. Het Nederland-
se Artsen Verbond 
(NAV), een bekende 
tegenstander van 
euthanasie, stelt zelfs 
dat een soepele Neder-
landse euthanasie-wet-
geving een speciale 
vorm van toerisme zal 
oproepen. Mensen zul-
len naar Nederland 
komen voor levens-
beëindiging. In de ons 
omringende landen 
bestaat geen enkele 
kans op een liberale 
euthanasie-wetgeving. 
De NAV is van mening 
dat 'het doden' niet tot 
de geneeskunde hoort. 
Een waardig afscheid 
is, aldus het Verbond, 
bereikbaar via geavan-
ceerde pijnbestrij-
dingstechnieken. 

Verslaafd 
Ons land telt momen-
teel naar schatting 
22.000 verslaafden aan  

drugs, 100.000 aan gok-
ken en (schrik niet) 
600.000 aan alcohol. 
Onder hen een niet 
gering aantal jongeren. 
Van de jongere verslaaf-
den is een flink deel 
gokverslaafd. Volgens 
de instellingen voor 
verslavingszorg zit er 
helaas groei in het aan-
tal verslaafde jongeren, 
vooral onder allochtone 
jongeren. Zij vinden de 
regeringsplannen om te 
besparen op de over-
heidsuitgaven voor ver-
slavingszorg dan ook 
weinig logisch. Met 
name voor preventie 
zou eerder meer geld 
moeten worden besteed 
dan minder. 

Isolement 
Veel vluchtelingen 
bevinden zich in een 
maatschappelijk isole-
ment doordat zij de 
Nederlandse taal niet 
beheersen. Daarom 
wordt met subsidie van 
de gemeente in Den 
Haag sinds kort een 
krant voor vluchtelin-
gen en asielzoekers uit-
gegeven. Dit initiatief 
gaat uit van Haagse 
vluchtelingenorganisa-
ties. Zij geven samen 
met het plaatselijk 
Steunpunt Vrijwilligers 
steun aan de ook uit 
vluchtelingen bestaan-
de redactie. Om alle 
gevoeligheden te ver-
mijden tussen de vluch-
telingen, die dikwijls 
van sterk verschillende 
standen, overtuigingen 
en oriëntaties zijn, is 
gekozen voor een sterk 
a-politieke redactiefor-
mule. Er zal vooral 
geschreven worden 
over zaken die in de 
eigen cultuur spelen en 
over kennis die bij het 
leven in Nederland van 
belang is. 

Honderd miljoen 
De Unie Van Vrijwilli-
gers (UVV) heeft een 
bureau laten onderzoe-
ken welke economische  

waarde het vrijwilli-
gerswerk jaarlijks ver-
tegenwoordigt. e 
19.500 UVV-vrijw Dilligers 

draaien jaarlijks drie 
miljoen arbeidsuren- De 
geschatte economische 
waarde bedraagt hon-
derd miljoen gulden. 
Indrukwekkende getal-
len, die opnieuvv naar 
voren brengen welke 
betekenis het vrijwilli-
gerswerk in de hulp-  en 

dienstverlening heeft. 

Werkdruk 
Volgens de Amsterdam-
se officier van justitie 
Mr P.C. Kortenhorst ver-
oorzaken onverantw

oor-

delijke bezuinigingen 
een ontoelaatbare  
werkdruk bij verpleeg

-

kundigen. Fatale gevol-
gen kunnen dan niet uit- 
blijven. Bezuinigings-
beleid leidt tot perso-
neelstekorten, waar-
door het beschikbare  

personeel permanent  

onder druk staat. Daar-
mee komen volgens 
Kortenhorst levens aan 
een zijden draad te han-
gen. Hij achtte het zijn 
plicht politici en 
beleidsmakers duide-
lijk te maken dat zij niet 
te gemakkelijk moeten 
omspringen met het 
verhogen van de werk-

druk bij de mensen op 
de werkvloer. Korter.-
horst deed deze opval-
lende uitspraak tijdens 
een proces tegen een 
hoofdverpleegster die 
zich moest verantwoor-
den wegen een fatale 
fout. 



Samendoen 
Alleen op reis gaan, alleen naar het theater, alleen 
eten in een restaurant. Dat vinden veel mensen 
niet erg aantrekkelijk. De Afdeling De Bevelanden 
wil daar iets aan doen. Zij probeert 'activiteiten-
groepjes' van vijf à zes mensen tussen de 30 en 55 
jaar bijeen te brengen. Die moeten regelmatig bij-
een komen om samen iets te ondernemen. Doel is 
niet een nieuwe partner te vinden. Daarom staan 
de groepjes ook zowel open voor mensen zonder 
partner als voor mensen, waarvan de partner niet 
mee kan of wil doen. Wat de deelnemers samen 
willen is uiteraard hun eigen zaak. 
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Gemeentesubsidie 
Veel gemeenten heb-
ben op hun begroting 
een bedrag gereser-
veerd voor subsidies in 
de sfeer van de ontwik-
kelingssamenwerking. 
Ook de gemeente 
Hoogeveen. Waarom 
dat hier vermeld? 
Omdat Hoogeveen uit 
dit budget voor 1992 
een bedrag van 10.000 
gulden heeft toegekend 
aan de Afdeling Zuid-
Drenthe van Humanitas, 
ten behoeve van een 
HIVOS-project in Zim-
babwe. Bovendien kan 
Humanitas Zuid-Drenthe 
ook voor 1993 rekenen 
op een bijdrage aan dit 
project. Voor het goede 
begrip is het wellicht 
nuttig te weten dat 
Hoogeveen een overwe- 

gend protestantse 
gemeente is, met een 
relatief laag percentage 
buitenkerkelijken. Maar 
wel met een afdeling 
van Humanitas met 
meer dan duizend 
leden. 

Opvoedbureau 
Ouders met vragen over 
de opvoeding van hun 
kinderen kunnen bin-
nenkort in Arnhem-Kla-
rendal, Ede West en 
Doetinchem Noord 
terecht bij een Opvoed-
adviesbureau. Dit nieu-
we initiatief is afkomstig 
van een drietal Gelder-
se instellingen, waaron-
der het kindertehuis 
Ellinchem van Humani-
tas. De bestaande 
`opvoedtelefoons' wor-
den ook bij deze nieu- 

we bureaus onderge-
bracht. Samenwerking 
wordt gezocht met 
soortgelijke instellingen 
in Apeldoorn, Deventer 
en Harderwijk. Opvoed-
adviesbureaus zijn 
bedoeld voor ouders, 
die bij de opvoeding 
van hun kinderen 
ondersteuning zoeken. 

Ouderenhuisvesting 
Rotterdam is sinds kort 
een nieuwe woning-
bouwcorporatie rijk: de 
Stichting Humanitas 
Huisvesting. De oprich-
ting van deze stichting 
hangt samen met de 
nieuwe regels voor de 
volkshuisvesting. 
Anders zou Humanitas 
zich niet meer mogen 
bezighouden met de 
bouw en renovatie van 
woningen. De nieuwe 
stichting krijgt het 
beheer over de vijftien-
honderd wooneenhe-
den van de Stichting 
Humanitas Rotterdam 
en gaat zich ook richten 
op het ontwikkelen van 
nieuwe projecten. Uit-
gangspunten daarbij 
zijn zorg-experimenten 
en zorgvernieuwing. 

Reisproblemen 
Een door Humanitas in 
Rotterdam georgani-
seerde 'Kerstreis' naar 
Praag heeft forse pro-
blemen opgeleverd. Het 
ingeschakelde reisbu-
reau bleek onder ande-
re onderdak te hebben 
geboekt in een jachtslot 
nabij Praag, waar de 
verwarming beneden 
ieder peil was en waar 
alleen een soort 'collec-
tieve doucheruimte' 
beschikbaar was. Mis-
schien niet ongewoon in 
een land waar douches 
op kampeerterreinen  

soms geen deuren of 
gordijnen hebben en de 
kamperende dames en 
heren vrolijk bloot naar 
de wasgelegenheid 
wandelen. Maar dat was 
niet de bedoeling van 
deze reis voor alleen-
gaanden. Bovendien 
bleek de door het reis-
bureau gehuurde 
Nederlandse touringcar 
meer dan oud en der 
dagen zat. 
Een aantal deelnemers 
heeft schadevergoeding 
geëist. Volgens de 
directeur van de Afde-
ling Rotterdam, Gijs 
Kempen, hebben 20 van 
de 43 deelnemers aan 
deze reis daar echter 
van afgezien. 
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De plicht van ouderdom 
'Toen ik 61 jaar was en vijftien jaar 
directeur van een verzorgings-
huis , had ik de mogelijkheid om 
met de VUT te gaan. Een bevrien-
de arts vond mij daar echter nog 
veel te dynamisch voor. Maar ik 
heb er toch gebruik van gemaakt. 
Ik had namelijk nog veel ambities 
om dingen voor mijzelf te gaan 
doen. Met het bestuur van het ver-
zorgingshuis was ik een afbouw-
periode overeengekomen waarin 
ik mij voor halve dagen zou bezig-
houden met zaken zoals het schrij-
ven van beleidsplannen. Ik ver-
huisde dus naar een andere 
kamer en bemoeide mij niet lan-
ger met de dagelijkse gang van 
zaken. Ik zat daar op 1 april 1987 
en het eerste dat mij opviel, was 
dat niemand mij meer opzocht om 
samen ergens over te beslissen. Ik 
kreeg het idee dat ik niet meer 
belangrijk was. Dat was een on-
wennig gevoel, want vanaf mijn 
achttiende had ik altijd gewerkt. 
Een andere ervaring was dat nie-
mand meer een beroep deed op 
mijn kennis en ervaring. Ik kende 
heel veel mensen bij instanties en 
instellingen en op mijn afscheid 
waren zelfs duizend mensen. Zij 
denken vast nog wel aan mij, 
dacht ik na mijn afscheid. Maar dat 
bleek niet het geval. Ouderen 
worden geacht om zich bezig te 
houden met leuke hobby's. Soms 
kwam ik nog eens een oude 
bekende tegen. Die vroeg stee- 
vast wat voor hobby's ik had. 
Het hebben van een baan heeft 
meer functies dan alleen het ver- 
werven van inkomen. Je kunt 
jezelf afmeten aan collega's. Als 
de arbeidsomgeving opeens weg- 
valt, houd je wel relaties over, 
maar in een andere verhouding. 
Je sociale reflectie is verdwenen. 
Dat effect wordt door veel mensen 
onderschat. Daarom is het zo te 
betreuren dat mensen op 57-jari- 
ge leeftijd om economische rede- 
nen aan de kant worden gezet. Het 

zou beter zijn wanneer bedrijven 
en instellingen de kennis en erva- 
ring van oudere werknemers zou- 
den gebruiken voor scholing en 
training. In elke periode van het 
leven kom je voor de vraag te 
staan of je nog waarde hebt voor 
de dingen waarmee jij je bezig- 
houdt. In onze samenleving is de 
algemene opvatting dat ouderen 
zijn afgeschreven. Ik hoor vaak 
dat ouderen zich daaraan moeten 
aanpassen. Maar is dat zo? In de 
maatschappij is nauwelijks nog 
ruimte voor zelfoplossend vermo- 

gen. Onze samenleving is catego- 

riaal opgebouwd: voorzieningen 
voor studenten, voor jongeren, 
voor ouderen... Mensen raken 
daardoor steeds meer geïsoleerd 
en afhankelijk van professionele 
hulp. Dit maakt de ouderdom 
moeilijk. Toch ben je als oudere in 
staat om hier iets tegen te doen. Je 
moet over dit soort zaken praten 
met andere mensen. Wij moeten 
terugdenken aan de samenleving 
die ons veertig jaar geleden voor 
ogen stond. Wat is er van onze 
doelen terecht gekomen? Je moet 
kritisch denken over dingen om je 
heen, en je afvragen wat je wil. 
Een maakbare, een verzorgde, 
een zorgzame, een beheersbare 
of een leefbare samenleving. 
Hiervoor moeten goede argumen-
ten komen. Ouderen kunnen een 
nuttige bijdrage aan deze discus-
sie leveren. Zij hebben veel din-
gen al eens meegemaakt en kun-
nen attenderen op bepaalde fou-
ten. Ik kan mij goed voorstellen 
dat veel ouderen hier niet aan wil-
len beginnen. Toch moet je je 
voortdurend afvragen of er in het 
leven nog taken voor je zijn. Je 
moet je best doen om te blijven 
wie je bent. De mooiste gedachte 
is die dat mensen je bijdrage op 
prijs stellen. Dat vind ik voor mij-
zelf zinvol. Ik voel mij dan ook niet 
buitengesloten door de samenle-

ving.' 

Freek Snel is voorzitter 
van Humanitas, Gewest 
Overijssel 

LAIIIEKREET 
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