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ALGEMENE VERGADERING. De Algemene Vergadering, die op 25 en 26 oktober in Amersfoort werd 
gehouden, had vanwege het 40-jarig jubileum van onze vereniging een feestelijk tintje. Een druk bezochte 
receptie en een feestelijk diner gingen aan „de zakelijkheid" vooraf. En natuurlijk werd er terug- en voorut 
gekeken: samen met de sociologe Mw. dr. H. M. Langeveld werd de toekomst verkend. Hierover leest u op de 
pagina's 5 tot en met 11. 

BIJEENKOMSTEN In oktober werd een tweetal belangrijke bijeen-
komsten gehouden over euthanasie en over de derde wereld. Humanitas 
was erbij, leest u op pag• 4 en 5. 

FONDS. In dit nummer treft u een tweede overzicht aan van toegekende 
bedragen uit ons Fonds Stimulering Activiteiten. Welke afdeling kreeg 
mikt?, leest u op pag. 3 

GASTCOLUMN. Ook op pag. 3 onze gastcolumn. Dit keer zegt Jan Bron 
uit Limburg er kort en krachtig het zijne van. 

TEN SLOTTE: De vaste rubrieken: Humanitas/Varahulp (pag 12); JOT 
(pag. 13); Kort van stof (pag. 14); Afdelingen en gewesten (pag. 15) en 
vergeet pag. 16 niet . . met o.a. de trekkingslijst van onze loterij. 
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Flankerend Bejaardenbeleid faalt 
Op verzoek van de 2de Kamer bezorgde 
WVC minister E. Brinkman in 1983 het 
ouderenwerk in Nederland zijn visie op 
de gewenste beleidsontwikkelingen in 
de nabije toekomst. Ter tafel kwam de 
nota 'Flankerend Bejaardenbeleid' als 
prikkel tot nieuwe ideeën en plannen in 
het ouderenwerk. Het ging de minister 
hierbij om plannen en ideeën, die de 
zelfstandigheid van ouderen zouden 
bevorderen. 
Uit de bezuinigingen op de verzor-
gingstehuizen werd een subsidiepot (in 
1984: 25 miljoen; in 1985: 50 miljoen en 
in 1986:  75 miljoen) in het vooruitzicht 
gesteld,  waarop vernieuwende projek-
ten aanspraak zouden kunnen maken. 
Een belangrijke voorwaarde hiertoe 
was, dat er géén structureel beslag op 
overheidssubsidies zou mogen worden 
gedaan. 
Aanvankelijk wist nagenoeg niemand 
hoe de nota 'Flankerend Bejaardenbe-
leid'  bedoeld was. De minister duidde 
de nota als discussiestuk. Slimme 
ideeën en goede plannen, maar vooral 
projekten waarin ouderen de hand zou-
den moeten  hebben, werden graag door 
de  minister tegemoet gezien. Ten de-
partemente zou men dan wel bekijken 
welke  inbreng voor een subsidieprijs in 
aanmerking zou komen. 
Een en ander leidde tot een flink aantal 
boze  reakties vanuit het ouderwerk-
veld, o.a. van Humanitas. Humanitas 
verzocht de minister uitdrukkelijk om 
meer duidelijkheid over zijn bedoelin-
gen. De minister verwaardigde zich 
echter niet te reageren. 
Feit was en bleef dat niemand precies 
wist waar hij aan toe was. Er kwam 
veel navraag naar subsidie-criteria. Of-
ficieel werden deze nimmer door het 
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ministerie verstrekt, maar officieus cir-
culeerden er na enige tijd vanuit het 
departement van WVC afkomstige sub-
sidie-maatstaven. 
Uiteindelk is gebleken, dat degenen 
die  gedacht hebben „je weet nooit hoe 
een koe een haas vangt" het gelijk aan 
hun kant hebben gekregen. Zij bedach-
ten nieuwe projekten of pasten be- 
staande plannen aan op de flankerend 
beleidterminologie en stuurden subsi-
die-aanvragen in. 
En grotendeels met succes! 
Op dinsdag 24 september jl. organi-
seerde de stichting Nederlandse Fede-
ratie voor Bejaardenbeleid in Utrecht 
een zogenaamde 'studiedagmarkt' over 
het flankerend bejaardenbeleid. Hier-
bij werd ingegaan op een door de Fede-
ratie uitgebracht inventariserend rap-
port over de praktijk van dit beleid in 
1984. 
Dat rapport was onthullend. Het flan-
kerend bejaardenbeleid in 1984 heeft 
nauwelijks vernieuwingen opgeleverd. 
Hoogstens is een aantal al in gang zijn-
de ontwikkelingen wat versneld. 
In bijna alle subsidie-aanvragen die 
door WVC gehonoreerd werden is 
voortgeborduurd op bestaande patro-
nen van ouderenzorg. De hoofdaccen-
ten lagen op de wijkfunktie van het ver-
zorgingstehuis, maaltijdvoorziening 
en alarmeringssystemen. Ongetwijfeld 
goede projekten, maar er was weinig 
nieuws aan . . . 
Hierbij moet bedacht worden, dat het 
flankerend bejaardenbeleid mikt op af-
nemende hulp- en zorgverlening aan 
ouderen vanuit instanties en op toene-
mende zelfzorg en zelfstandigheid van 
ouderen. In die richting werden er in 
1984 echter amper projekten gesubsi-
dieerd. 
Eerlijkheidshalve moet hierbij wel ver-
meld worden, dat er in 1984 ook nau-
welijks subsidie-aanvragen voor der-
gelijke projekten binnenkwamen. 
Dit laatste kan zondermeer geweten 
worden aan de onduidelijkheid waar-
mee het ministerie van WVC haar be-
leidsdiscussie-nota naar buiten bracht. 

Eind 1985 start de stichting Alarme-
ringssysteem Zurgcircuit Amsterdam 
(SAZA) met een unieke alarmeringsop-
zet voor ouderen in de hoofdstad. Het 
unieke is vooral gelegen in het feit, dat 
de alarmeringsmogelijkheid centraal 
door een zelfstandig opererende stich-
ting voor de hele  stad wordt geregeld. 
In deze opzet worden de grote verzor-
gingstehuizen in Amsterdam de meld-
en koinatiepunten waar zelfstandig 
wonende zorgbehoevende ouderen die 
op,  het alarrneringssysteem zijn aange-
sloten zich op elk uur kunnen aan-
melden. 
Het initiatief tot een centrale organisa-
tie stamt van de heer T. H. van der 
Woude, directeur van de stichting Pro- 

Verder zal het ook zeker het gevolg zijn 
van het feit, dat bestaande beroepsor-
ganisaties die voor ouderen werken be-
ter de weg naar Den Haag weten te 
vinden dan de op vrijwillige inzet 
draaiende ouderenclubs. 

Michael Kerkhof 
Het NFB-rapport 'Flankerend Bejaar-
denbeleid in 1984' werd samengesteld 
door drs. H. Mertens. 
Te bestellen op het adres: Eisenhower-
laan 114 in Den Haag, tel:070-544902. 

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 11% ingevolge artikel 
24-4, 4' alinea van de Successiewet 
1956, terwijl voor 1985 voor schenkin-
gen een bedrag van f '6.348,— is vrijge-
steld van schenkingsrecht en voor lega-
ten en erfstellingen een bedrag van 
f 12.695,— is vrijgesteld van succes-
sierecht. (Deze bedragen worden jaar-
lijks geïndexeerd). Boven de vastge-
stelde bedragen wordt de gehele ver-
krijging belast. 
Zij, die Humanitas financieel willen 
steunen, kunnen dit doen door overma- 

	

king van een bijdrage. 	op postgiroreke- 
ning 58.2000 of de Hollandse Koop-
mansbank (rekeningnr. 63.50.11.581) 
ten name van Humanitas Centraal Bu-
reau te Amsterdam. 

testants Sociaal Centrum Thuiszorg. 
Van der Woude hoopt met zijn initia-
tief te voorkomen, dat er een wildgroei 
van langs elkaar heenwerkende alar-
meringscircuits ontstaat. Dit laatste 
wordt vooral gevreesd sinds het minis-
terie van  WVC via het flankerend ou-
derenbeleid het opzetten van alarme-
ringssystemen heeft uitgelokt. 

In Amsterdam is gekozen voor een dia-
loog-systeem. Een aangesloten oudere 
kan via een druk op een knop zowel 
spreken als luisteren. Voor het Amster-
damse systeem is 5 miljoen uitgetrok-
ken. Dat is 1% van de 500 miljoen die de 
totale zorg voor ouderen Amsterdam 
momenteel kost. 

Centraal Na ~ringssyseeittn 



GASTCOLUM N 

Nog véél te sleutelen.. 

Contri E 
blijft geEj JU 

De contributie van Humani- 
tas blijft over 1986 gelijk aan 
die over 1985. Dat betekent: 

• voor een gewoon lid 27,- 
O voor echtparen en 

samenwonenden 
o voor jeugdleden tot 

23 jaar 	 10,— 

Lid voor het leven wordt u 
door betaling ineens van 15 
x het bed rag voor een ge-
woon lid. 11.5 mag natuurlijk 
altijd meer bijdragen. 

Leden die een machtiging 
hebben afgegeven maken wij 
erop attent dat de automati-
sche afschrijvingen over 
1986 in de eerste week van 
januari tegemoet kunnen 
worden gezien. 

111)e penningmeester 

Als leraar sinds 3 jaar in het l.b.o. 
(lager beroeps onderwijs), het zoge-
naamde Kort Middelbaar Beroeps 
Onderwijs, word ik dagelijks gecon-
fronteerd met opgroeiende jongens 
die zich nog duidelijk moeten vor-
men; met andere woorden: zij moe-
ten hun levenshouding zoeken en be-
palen. 
Uit hun handelen, manier van spre-
ken en reageren kan men iets aflezen 
van de leefomgeving waaruit deze 
jongens voortkomen. Het voorbeeld 
dat deze jongens gepresenteerd krij-
gen van ouders, leerkrachten en 
maatschappij liegt er kennelijk niet 
om. 

- De houding tegenover meisjes en 
vrouwen is erger dan ik me ooit had 
voorgesteld. Grootspraak en werke-
lijkheid lopen door elkaar,  maar zijn 
wel te onderscheiden. 
- De uitgesproken mening over bui-
tenlanders spreekt boekdelen. 
- Het gemak waarmee men studie 
inruilt voor oubollig gekeuvel en ge- 

klets over meisjes, brommers, video 
en t.v. is verbazingwekkend. 
Daarbij bedenkend dat bij de in-
schrijving voor mijn vakrichting 
(autotechniek) 80 mensen op een 
wachtlijst moesten, is het frustre-
rend dat de beschikbare en kostbare 
tijd zo verknoeid wordt. Uiteraard is 
het bovenstaande erg generalise-
rend, dat ben ik mij bewust. 

Door de te grote klassen is individue-
le benadering erg moeilijk, zo niet 
onmogelijk. 
De boodschap voor Humanitas die ik 
hierin kwijt wil, is dat er nog heel 
wat aan de samenleving valt te sleu-
telen. 
De jeugd is immers een afspiegeling 
van de samenleving waarin ze op-
groeit! 

Jan Bron. 
Voorzitter Streekafdeling 

Zuid-Limburg 
HUMANITAS 

31,- 

Aiering activiteiten Cl 2 
In het vorige nummer van „Van mens tot mens" is een begin gemaakt met een overzicht van de 
toegekende bedragen uit ons Fonds Stimulering Activiteiten. 

 

   

Hieronder volgt het tweede overzicht en wel over de periode september/december 1985: 

* Onderzoeksproject m.b.t. kinderen vat' drugsverslaafde ouders, afdeling Rotterdam 

* Begeleid kamer bewonen project van de Stichting Zorg voor Verstandelijk gehandicapten 
Humanitas, Noord-Brabant, aanstelling part-time coordinator voor de periode van twee jaar. 

Project vrijwillige hulpverlening in het kader van de terminale thuiszorg van de afdeling Alkmaar 

 

f 50.000,— 

f 35.000,- 

f 15.000,- 

Proj ect gastenverblijf Enschede  en het opvanghuis voor Islamitische vrouwen te Enschede van de afd. 
Enschede t.b.v. overbrugging  van het dienstverband van de  coordinator. 	 f 13.  

Bestuurscommissie Transsexualieit t.b.v. aanstelling part-time functionaris in afwachting van een 
rijkssubsidiëring per 1-1-g7 	 f 18 

Eenmalige bijdrage ten behoeve van een gecombineerde  huisvesting  van het gewest Drenthe en de afd. 
Assen van Humanits. 	 f 75 

Start subsidie aan de Stichting Constant opgericht in samenwerking met het gewest Noord-Brabant 
van Humanitas voor de ontwikkeling van een aantal activiteiten 	 ƒ 5.000, 

Volledigheidshalve willen wij er nogmaals op wijzen dat bijdragen uit het Fonds stimulering activiteiten uitsluitend 
verstrekt worden ten behoeve van Humanitas-activiteiten. 

000,— 

.000,- 

.000, 
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Informatiemarkt over Derde 
Wereld trok veel bezoek 
De zaal van het Erasmushuis in Utrecht, stroomde zaterdagmor-
gen 12 oktober j.l. snel vol met deelnemers aan de door HIVOS, 
HOM, H.V. en HUMANITAS georganiseerde Landelijke Derde 
Werelddag, die belegd was om gezamenlijk te praten over de 
verkoop van derde wereldlanden-produkten, Hivos-projekten en 
over mensenrechten in die landen. 
Aan de verkoop werd veel aandacht besteed: naast veel enthousi-
asme waren en ook tegengestelde meningen. Dat bleek bijvoor-
beeld uit een treffen tussen Willem Hooglugt van de S.O.S.-
Wereldhandel en Willem Gussekloo, marketingadviseur. 

1/rtiwii ige eutlijEdasie wordt 
Meer dan 300 aandachtige deelnemers aan een studiedag in Goes 
toonden aan, dat vrijwillige euthanasie nu in brede kring 
bespreekbaar begint te worden. 
Opzet van deze bijeenkomst op 11 oktober j.l. was niet om stand-
punten vóór of tegen te formuleren, maar om hulpverleners te 
ondersteunen bij het nadenken over de problematiek van de vrij-
willige euthanasie. Inleiders waren Prof. dr H. M. Kuitert, ethicus, 
Prof. dr C. Spreeuwenberg, huisarts en Mr E. Ph. R. Sutorius, 
jurist. 

 

Prof. Kuiten constateerde aan 't begin 
van zijn inleiding, dat de medische we-
tenschap in staat is gebleken het leven 
zozeer te verlengen, dat we bijna de 
kans niet meer krijgen een normale,  
natuurlijke dood te sterven. Daarmee. 
komt de vraag aan de orde, hoe wij 
moeten omgaan met de doodsoorzaken  

die zijn overgebleven en met het lijden, 
dat daaraan in vele gevallen verbonden 
is. Essentieel is naar zijn mening, dat er 
sprake moet zijn van een uitzichtloze  

noodsituatie,  waaruit de zieke zichzelf 
niet meer kan helpen en bovenal van de 
wens van de zieke zelf, eer de arts mag 
besluiten aan een zachte dood mee te 
werken. 
Deze uitgangspunten keerden ook te-
rug in de inleidingen van beide andere 
sprekers. Spreeuwenberg formuleerde 
het vanuit de medische ethiek: alle 
werk van de arts behoort ten dienste 
van de zieke te staan. Dat kan ook bete-
kenen: het beëindigen van zinloos lij-
den door het beëindigen van het leven 
zelf. 
Echte problemen ziet hij vooral als de 

zieke niet zelf in staat is tot beslissen: 
psychisch gestoorden, babies, coma-
patienten. Dan en alleen dan lijkt het 
toelaatbaar dat — als inderdaad sprake 
is van onduldbaar lijden zonder kans 
op beterschap — de familie mee-beslist. 
Jurist Sutorius constateerde, dat de 
huidige juridische situatie er toe leidt, 
dat artsen terugschrikken voor het ver-
melden van euthanasie als doodsoor-
zaak op de overlijdensformulieren. Dit 
kan onder meer worden afgeleid uit het 
gegeven dat op een totaal van zeker 
enkele duizenden gevallen in de laatste 
drie jaar niet meer dan 36 aangiften de 
officieren van justitie bereikten. Dat 
houdt in, dat artsen regelmatig vals-
heid in geschrifte plegen. Goed be-
doeld, maar moreel onaanvaardbaar. 
Bovendien acht hij het onjuist, dat op 
deze wijze geen sprake meer kan zijn 
van controle. 

Vraag om protocol 
Liever dan een aparte abortuswet ziet 
Sutorius overigens een breder gefor-
muleerd wettelijk statuut op het me- 

„Wij kiezen voor de verkoop van bana-
nen van een klein land als Nicaragua en 
daarmee tègen de regering van het 
machtigste land ter wereld", aldus Wil-
lem Hooglugt. Hij zei verder „dat een 
organisatie voor ontwikkelingssamen-
werking nooit haar boodschap mag 
verloochenen en toevlucht nemen tot 
snelle verkooptechnieken enkel en al-
leen om de handel vlug,kwijt te raken." 
Opponent  Gussekloo wilde het veran-
deren van denken over de derde wereld 
en de verkoop van produkten uit elkaar 
houden. Hij wees hierbij op uit Tanza-
nia afkomstige pakken koffie met het 
opschrift, dat socialisme iedereen ge-
lijke kansen geeft. „Hiermee", aldus 
Gussekloo „jaag je tweederde van de 
Nederlandse huisvrouwen hun keu-
kenkastjes op. Veel van wat uit de Der-
de Wereld komt is rotzooi." 
Een „ABAL-verkoopster" verzuchtte.. 
„Hij heeft gelijk . . . De echte kwaliteit, 
zeg maar uit India, ligt in de Bijen-
korf." 

Mensenrechten 
Bij het agendapunt „Mensenrechten en 
strategie", maakte HOM-secretaris 
Pieter van Veenen duidelijk wat de 
HOM van andere „soortgelijke" orga-
nisaties onderscheidt: „Wij hanteren 
nadrukkelijk de stelling dat schrijnen-
de sociale en economische tegenstellin-
gen de oorzaak zijn van de konflikten 
en politieke onderdrukkingen. 
Verder achtte hij, de vorige HOM Mid-
den-Amerika missie een uitstekend 
middel om informatie te verzamelen. 
Als primeur kondigde hij aan dat een 
tweede missie in januari naar midden 
Amerika zal afreizen. Voor de leek was 
er ook lichte verwarring . . . . Immers, 
HIVOS „zit" in Zuid-Afrika, Chili, In-
donesië, „waar mensenrechten nu niet 
bepaald optimaal worden nageleefd." 
Peter Baas (Hivos) legde uit dat HIVOS 
nièt met centrale overheden, maar met 
direct betrokkenen werkt, terwijl het 
HOM tot taak heeft het regeringsbeleid 
ten aanzien van mensenrechten kri-
tisch te volgen. 
Later zou hij zich nog teleurgesteld uit-
laten over ons huidige regeringsbeleid: 
„Er vindt een soort uitverkoop van be-
leid plaats." 
Hij wees er ook op „dat ontwikkelings-
hulp steeds openlijker een politiek in-
strument is geworden. Alleen be-
vriende landen krijgen hulp. Landen  

Freire Stichting maakte de delegatie 
een toer door Nederland. 
De enige vrouw in het (kleine) gezel-
schap, de 36-jarige boerin Carmen 
Fonseca vertelde over de moeilijkhe-
den van de plattelandsbevolking en 
over de strijd tegen de door de Ameri-
kanen bewapende „contra's, die regel-
matige boerenbedrijven vernielen om 
de bevolking te démotiveren." 
Willie Koudstaal (Hivos) zei dat de 
mensen van UNAG „niet ingeklemd 
willen worden tussen de twee groot-
machten en door de VS-boycot alleen 
aangewezen zijn op het Oostblok." Ze 
deed een beroep op de Nederlandse re-
gering om de UNAG financieel te steu-
nen. In dit verband noemde ze het 
nieuwe projekt dat op stapel staat: een 
zelfstandig opererend distributiecen-
trum van basisprodukten als hamers, 
zagen en zinkplaten. 
Terwijl de uit Guinee afkomstige 
„drummer" Cissé de deelnemers „zéér 
luid uitgeleide deed", verrichten de 
meesten nog even hun laatste positieve 
bijdrage aan deze Derde Werelddag bij 
de Nicaraguaanse bananenstand. Zij 
vertrokken met een tros solidaire ba-
nanen á f 1.75 de kilo. 

(Verkort overgenomen uit de HUMA-
NIST van november 1985) 

als Suriname en Nicaragua vallen eer-
der uit de boot. Een heel slechte zaak." 

UNAG-Delegatie 
In de loop van de dag werd de UNAG-
film „De rivieren van melk en honing" 
vertoond. Een dokumentaire over de 
plattelandsontwikkeling in het huidige 
Nicaragua, mede gesubsidieerd door 
HIVOS. De UNAG, een organisatie van 
kleine en middelgrote boeren, was in 
Utrecht door vier leden vertegenwoor-
digd. Op uitnodiging van de Paulo 

EIRIMMI1~1.111"t 
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bespreekbaar 
disch-ethisch handelen. Zeker zolang 
we nog niet zover zijn behoren zieken-
huizen en verpleeginrichtingen naar 
zijn mening te beschikken over een 
protocol, waarin het euthanasie- be-
leid is vastgelegd. 
Dat ook principiële tegenstanders van 
vrijwillige euthanasie aanwezig waren 
op deze door de vier Zeeuwse instellin-
gen voor maatschappelijke aktivering 
(waaronder Humanitas) voortreffelijk 
georganiseerde bijeenkomst bleek al-
leen in enkele groepsdiscussies en aan 
het eind van de forumdiscussie, waar-
mee de dag besloten werd. Hun argu- 
menten vonden aandachtig gehoor 
maar weinig weerklank. De in groten 
getale opgekomen Zeeuwse hulpverle- 
ners wilden de klok niet meer stilzet-
ten. Zij willen doorgaan met  nadenken. 
Het taboe is doorbroken,  ook al heeft 
niet iedereen daarmee de uitkomst van 
de discussie als vanzelfsprekend  aan-
vaard. 

Erik Stibbe 

Humanitas zal binnen enkele maanden 
een werkmap publiceren als hulpmid-
del bij het organiseren van gespreks-
groepen over vrijwillige euthanasie. De 
prijs van deze werkmap, waarvoor het 
initiatief afkomstig is van de Gewesten 
Zeeland en Groningen, komt op ca 
f 1 0.-- inclusief verzendkosten. Bestel-
lingen kunt u alvast doen toekomen 
aan het Centraal Bureau Humanitas, 
postbus 71, 1000 AB Amsterdam, t.a.v. 
de afdeling Publiciteit. 

De heer Henk van Eekert, alg. secretaris FNV „feliciteerde" namens de vakbeweging. 
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EMENE VERGADERING 
't Was niet zo'n gewone Algemene Vergadering, die op 25 en 26 oktober j.l. in het Euroase Hotel te 
Amersfoort werd gehouden. Niet minder dan 52 afdelingen, die gezamenlijk 207 van de 307 maxi-
maal uit te brengen stemmen vertegenwoordigen waren naar Amersfoort gekomen. Ook al niet zó 
gewoon. . . Héél gewoon was natuurlijk wel het huishoudelijke deel van de vergadering, waaraan op 
vrij dagavond de nodige aandacht werd besteed en waar de verkiezing van drie nieuwe hoofdbe-
stuursleden op de agenda stond. 
Aan deze „huishoudelijke vergadering" was evenwel een receptie vooraf gegaan, waar een deel van 
het hoofdbestuur, felicitaties, bloemen en cadeaus in ontvangst nam ter ere van het 40-jarig bestaan 
van Humanitas. 
„Eigenlijk een rare situatie," vond voorzitter dr. H. Rengelink in zijn toespraak tot de vele bezoekers, 
„want wie feliciteert wie?" En lachend: „Ik feliciteer u allemaal." De belofte dat de bloemen en 
planten over de verschillende Humanitas-instellingen zou worden verdeeld, was hiermee in overeen-
stemming en voor hun komst naar Amersfoort bedankte hij vertegenwoordigers van bevriende 
organisaties, de tehuizen en van de departementen. Hoewel 40 jaar niet oud is, zei de voorzitter, „dat 
40 jaar Humanitas toch niet niks is" en hij dacht dat Humanitas zeker nog 40 jaar voor zich had om 
mee te werken aan de oplossing van de grote problemen waarvoor we staan. Wat die toekomst betreft, 
zag hij vooral óók samenwerking met andere bevriende organisaties." 

Een strak schema was op die feestelijke 
vrijdag nauwelijks te handhaven en het 
was bijna half 9 toen de heer Rengelink 
de Algemene Vergadering '85 officieel 
opende. In zijn openingsspeech, blikte 
hij — hoe zou dat anders kunnen — eerst 
even terug: 

„Al in 1939 werd vanuit SDAP en NVV 
gedacht over een vereniging voor 
maatschappelijk werk, maar verder 
dan een eerste gedachte kwam het niet: 
de Tweede Wereldoorlog stelde de 
mensen toen voor grotere problemen. 
Niettemin werden in die lange donkere 
oorlogsjaren de gedachten over wat er 
na de oorlog zou moeten gebeuren, ver-
der ontwikkeld en direct na de oorlog 
(in 1945) werd niet financiële en morele 
steun van PvdA, NVV en Vara de Stich-
ting voor Maatschappelijk Werk Hu-
manitas opgericht, waarbij werd geko-
zen voor politieke onafhankelijkheid. 
En opmerkelijk feit; de stichting werd 
al gauw omgezet in een vereniging." 

De heer Rengelink citeerde nog eens de 
doelstellingen waarop de vereniging is 
gestoeld en die zijns inziens van grote 
visie getuigen. „Immers hierin zijn din-
gen opgenomen, die niet aan tijd, niet 
aan plaats gebonden zijn. De waarden 
die ten grondslag liggen aan ons han-
delen gaan over deze grenzen heen, 
maar óók over de grenzen  van culturen, 
soms ook over die van levensbeschou-
welijke achtergrond. Ook in 1945 was 
Humanitas er in principe voor alle be- 

volkingsgroepen, met de nadruk op de 
buitenkerkelijken." 
Over de afgelopen 40 jaar zei hij verder 
dat er veel is bereikt, máár dat je nooit 
tevreden mag zijn. Anderzijds mag Hu-
manitas best trots zijn op wat er nu 
wordt gedaan. In dit verband somde hij 
een aantal activiteiten op, waaronder 
welzijn ouderen. jeugdwelzijn en 
jeugdbescherming, geestelijk gehandi-
captenzorg, gezinsverzorging, delin-
kwentie en samenleving en als nieuw-
ste loot aan de stam: de Humanitas/ 
Varahulp. 
De heer Rengelink wees echter op het 
gevaar dat het verleidelijk is om nu 
maar op de lauweren te gaan rusten. 
„Maar dat past niet bij Humanitas: er 
is nog zoveel te doen op het gebied van 
de maatschappelijke dienstverlening 
en van de samenlevingsopbouw. 
Onze samenleving staat en zal ook in de 
toekomst voor grote problemen staan. 
Niet alleen de kwaliteit van het be-
staan staat op het spel, we staan voor 
veel essentiëlere vragen, nl. of er ber-
haupt nog wel bestaan zal zijn." 

vervolg op pag. 6 



. . . zij spraken eenwoordje mee . 

vervolg van pag. 5 

Als arts en als voorzitter van Humani-
tas was hij bijzonder gelukkig met de 
toekenning van de Nobelprijs voor de 
Vrede aan de internationale artsenor-
ganisatie

.
j  uit Oost en West die de strijd 

tegen de kernoorlog heeft aangebon-
den. „Ook binnen de vereniging loopt 
de discussie over vrede en veiligheid, 
zij het dat dit vraagstuk dieper bedis-
cussieerd zou kunnen worden." 
Verder wees hij op vraagstukken als de 
toenemende werkloosheid, euthanasie 
en de daarmee verbonden opvatting 
over zelfbeschikkingsrecht, waarover 
het gesprek eveneens gaande is. 	.. 
De voorzitter vond het ook verleidelijk 
om te gaan klagen over het regerings-
beleid ten aanzien van het Humanitas-
werk. 
Hoogstens wilde hij naar zijn rede van 
• jaar verwijzen, waarbij hij enige 
kritische opmerkingen maakte over het 
beleid van minister Brinkman. Dat de 
financiële positie van Humanitas in het 
afgelopen jaar werd verstrekt „hebben 
wij niet te danken aan een gulle over-
heid, máár aan een gulle Nederlandse 
bevolking." 
De heer Rengelink doelde hiermee op 
de door de VARA uitgezonden Ster-
renshow, die na aftrek van kosten zo'n 
15 miljoen gulden opbracht. „Dit bete-
kent dat de Humanitas/Vara-hulp, die we organiseren voor een aantal jaren 
veilig is gesteld, dat we aan oude en 
nieuwe activiteiten ruim zes miljoen 
kunnen besteden, maar ook 3/4  miljoen hebben om samen met ons verwante 
organisaties dingen op poten te zetten 
Hoewel zo'n actie geweldig is zou zo'n.  Sterrenshow eigenlijk niet nodig moe-
ten zijn." 
Hij besloot met het juist te vinden dat 
Humanitas er is, waarbij de Algemene 
Vergadering als een hoogtepunt van 
het jaar kan worden beschouwd. „Niet 
alleen door het zichtbaar zijn van de 
verenigingsdemocratie, maar vooral 
door de betrokkkenheid van iedereen 
bij de maatschappelijke vraagstukken 
en ook door de betrokkenheid bij el-
kaar. Zo'n Algemene Vergadering ver-
loopt nooit zo gemakkelijk, is daarom 
ook nooit vervelend èn . altijd een 
feest. En dit jaar is het wel een heel 
bijzonder feest!" 

Huishoudelijk deel 
Hierna werd met „hamerslag" het rap-
port van de verslagcommissie A.V. 
1984 goedgekeurd en op dezelfde wijze 
ging de vergadering akkoord met de 
benoeming van „Den Haag" als ver-
slagcommissie voor de A.V. '85. 

Bij de bespreking hoofdbestuursbeleid 
aan de hand van het jaarverslag 1984 
gaf de voorzitter het woord aan de zaal. 
Als eerste spreekster nam Kor Deisting 
uit Woerden (die voor zichzelf sprak) 
achter de microfoon plaats. Ze zei het 
le betreuren dat Humanitas geen dui-
delijk politiek standpunt innam. Ze 
vreesde dat hierdoor het licht van Hu-
manitas zal doven èn „Als u zich niet 
verzet legaliseert u het huidige beleid." 
In zijn antwoord benadrukte de voor-
zitter evenwel dat Humanitas wel de-
gelijk meningen heeft en graag wil 

meesturen aan maatschappelijke 
vraagstukken, maar dat dit géén par-
tij-politieke keuze hoeft in te houden. 
De heer Sar (Deventer) was van mening 
„dat er te gemakkelijk werd geoor-
deeld over hetgeen zijn voorgangster 
had gezegd. Als Humanitas mag je best 
kritiek uitoefenen." 
Voorzitter Rengelink vond „dit het 
laatste wat je Humanitas mocht ver-
wijten" en in dit verband memoreerde 
hij aan de uitgave van het Zwartboek. 
Tijdens het agendapunt financieel be-
leid, bleek dat afgevaardigden van o.m. 
Walcheren, Rotterdam, Den Haag, 
Groningen en Nijmegen uitvoeriger in-
gelicht wilden worden over bepaalde 
onderdelen van de begroting, waarover 
de voorzitter later zou zeggen „dat de 
begroting niet in de Algemene Verga-
dering, maar —terecht— in het hoofdbe-
stuur wordt gemaakt". 
En er was ook weer de vaker gehoorde 
klacht, dat de stukken te laat waren 
ontvangen, waardoor er nauwelijks 
tijd was geweest om die door te kijken. 
De penningmeester, de heer Schoen-' 
maker kreeg — toen de discussie over de 
besteding van de opbrengst van de 
Sterrenshow doorging — de lachers op 
zijn hand met de opmerking: „In de 
koffiepauze zei iemand tegen me: toen 
er geen geld was waren er geen proble-
men, nu hebben we 15 miljoen èn pro- 
blemen." 
Tenslotte wees de voorzitter er nog-
maals op dat de begroting van het Cen-
traal Bureau in feite de begroting van 
het hoofdbestuur is: „Vier jaar geleden 
hebt u gevraagd te mogen meepra-
ten . . . dat doen we nu. U kreeg één 
vinger, maar nu wilt u de hele hand. Als 
we dit willen veranderen, moet de hele 
verenigingstruktuur veranderd wor-
den." Aansluitend bij dit laatste punt 
wees hij erop dat dit onderwerp vol-
gend jaar aan de orde zal komen en  

„dan kunt u voorstellen doen en moti. 
indienen." 

Redactiebeleid 
Het redactiebeleid, van Van Mens tot 
Mens, betekende in feite óók afscheid 
nemen van hoofdbestuurder Jo Witte-
veen, die vele jaren deel uitmaakte van 
de redactie. De heer Witteveen had 
voor de laatste keer, dat hij verant-
woording kwam afleggen, het boete-
kleed aangetrokken, want een jaar ge-
leden had hij de Algemene Vergadering 
gevraagd, de redactie toestemming te 
geven een jaarlang tienmaal te mogen 
verschijnen, waarna de A.V. in 1986 
hierover zijn oordeel zou kunnen ge-
ven. Hoewel die toestemming werd 
verleend, werd er niet gestart met die 
„10 maal". Ter verdediging legde Jo 
Witteveen  uit  dat de redactie het bij 
nader inzien noodzakelijk had geacht 
zich eerst grondig voor te bereiden over 
inhoud vorm, aantal pagina's, ander 
papier, financiële gevolgen e.d. Ook 
werd het noodzakelijk gevonden aan 
derden (in casu een onderzoekbureau) 
te vragen een enquête te houden onder 
leden en niet-leden om een antwoord te 
krijgen op vragen als: hééft dit blad 
wat u ervan verwacht, wat beweegt de 
leden en ook hoe is het met de bekend-
heid van Humanitas gesteld. 
Dit onderzoek heeft inmiddels plaats 
gevonden, zei de heer Witteveen. Door 
zijn vertrek als hoofdbestuurder kon 
hij met de uitkomsten niets meer doen. 
Ten slotte herinnerde hij aan redac-
tieleden, waarmee hij vroeger te maken 
had gehad: „Allemaal herinnerin-
gen... maar ja die haal je nu eenmaal 
graag op, als je ouder wordt." 

Werkplein 
Mevrouw 1. GUnther (II. B.) wees bij de 
behandeling van het Werkplan 1986 op 
het standpunt van het hoofdbestuur, 
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De heer A. J. Gijsbers (dir.generaal Welzijn) gaf namens Brink man's 
ministerie acte de présence. 

cadeautje voor het hoofdbestuur . . 

dat de afdelingen niet verplicht zijn 
zich uitsluitend aan de hierin genoem-
de activiteiten te houden, máár dat ze  
niet altijd kunnen rekenen op hulp en 
steun (van stafmedewerkers) indien ze 
niet-genoemde activiteiten opzetten.” 

Naar aanleiding van de wel genoemde 
activiteiten in het Werkplan wilde de 
heer J. 'A. ter Steege (Wieden) weten 
wat er nu precies wordt gedaan aan de 
educatie van vrijwilligers en Nellie 
Klerk (Apeldoorn) vestigde de aan-
dacht op „een opmerkelijke verande-
ring: de Actie Frisse Lucht in Apel-
doorn zette zich aanvankelijk voorna-
melijk in voor het werven van families, 
die bereid waren een week onderdak te 
verlenen aan „bleekneusjes" afkomstig 
uit de grote steden. De rollen zijn nu 
omgedraaid. Nu vragen we: welke af-
delingen willen  kinderen werven, die 
hiervoor in aanmerking komen?" 

Nieuwe hoofdbestuursleden 
Aan het eind van de eerste vergaderdag 
kwam ten slotte de verkiezing van drie 
nieuwe hoofdbestuursleden aan de or-
de. De afdelingen Amsterdam, Rotter-
dam en Zuid-Drenthe hadden resp, de 
heer drs. C. H. Boer. mevrouw W. H. J. 
Bloemendaal-Lindhout en de heer J. 
Renken kandidaat gesteld. „Jo Witteveen, bedankt! . . 

Nadat de heren Van Oosten en Israel en 
de dames Giinther, Prins en In 't Hout-
Borgers (die zich herkiesbaar hadden 
gesteld) met algemene stemmen waren 
herkozen, hechtte de A.V. -unaniem 
haar goedkeuring aan de verkiezing 
van de drie voorgestelde kandidaten 
voor het hoofdbestuur. 

Afscheid Jo Witteveen 
Toen het instemmend applaus was ver-
stomd zei de heer Rengelink dat 't niet 
gering was wat er nu ging gebeuren. Hij 
moest in 2 minuten „over Jo Witteveen 
heenkomen", die 16 jaar lid is geweest 
van het H.B. en niet meer herkozen wil-
de worden. 

„Jo Witteveen," aldus de voorzitter, „is 
afkomstig uit het NVV en dat betekent 
dat hij binnen onze vereniging zijn 
kennis, ervaring èn vakbondsstijl heeft 
gebracht. Een hoofdbestuursvergade-
ring zonder Jo Witteveen zal voortaan 
een andere vergadering zijn. 
„Een klare en heel duidelijke mening, 
die gestoeld was op ervaring en betrok-
kenheid bij Humanitas was met deze 
NVV-man aanwezig en ik denk dat het 
goed was om met deze aspekten gecon-
fronteerd te zijn. 
Jo Witteveen was voorzitter van de re-
dactie van Van Mens tot Mens en hij 
vertegenwoordigde Humanitas in de 
HSHB. Hij heeft zich steeds als een 
bulldog opgesteld om Humanitas' op-
vattingen daar te verdedigen." 
Terwijl hij Jo Witteveen een cadeau 
overhandigde besloot de heer Renge-
link: „Jammer dat je weggaat." 
Toen mocht Jo Witteveen, naar hij zei, 
voor het eerst in zijn Humanitas-loop-
baan ook eens acher het katheder gaan 
staan: dat mag je pas als je afscheid 
gaat nemen.. . 

Jo had het gevoel dat hij binnen Huma-
nitas was opgeklommen van „kranten-
jongen tot HB-er, want: in 1942 heb ik 
de eerste notitie uitgetikt, die Jo Boetje 
over het maatschappelijk werk van de 
toekomst had geschreven. Ik wist toen 
niet eens wat nou precies werd bedoeld 
met maatschappelijk werk. 
Bij die notitie was ook mr. Moltser be-
trokken; hij was directeur van de 
school voor maatschappelijk werk en 
die zei: de socialistische beweging staat 
straks met lege handen als mensen wil-
len praten over bijvoorbeeld opvoe-
dingsproblemen of gewoon om hulp 
vragen. Bij het overtikken van die noti-
tie begon het mij toch een beetje te 
dagen. 

Och en hoe gaat het dan? 
Ik kwam bij het NVV terecht, waar ik 
op een bepaald moment Wim van Halm 
.opvolgde als hoofd van organisatie en 
propaganda. In die tijd was binnen de 
vakbeweging ook het idee gegroeid  dat 
er  aandacht moest worden besteed aan 
maatschappelijk werk en welzijns-
werk. Het NVV, was zoals u wel weet, 
betrokken bij de oprichting van  Huma-
nitas en in het hoofdbestuur zat derhal-
ve ook een vertegenwoordiger van het 
NVV. Toen er in 1969 een vacature was 
vroegen ze aan mij: heb jij soms belang-
stelling. Ik zei:  ja. . . en zo is het alle-
maal gekomen. . ." 
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Praten 01/9 een denkbare toekomst 
Natuurlijk werd bij de viering van het veertig-jarig bestaan van 
Humanitas de tijd even stil gezet om terug te blikken. Een goede 
gewoonte . . . Maar er werd in Amersfoort zowel terug als vooruit 
gekeken. En dat vooruit kijken gebeurde op de tweede conferentie 
dag. Toen mochten de aanwezigen zich verdiepen in vragen als: 
met welke problemen zal Humanitas „straks" worden geconfron-
teerd en wat wil en kan onze vereniging dan betekenen voor de 
samenleving? 
Daartoe werd een gefingeerde jaarvergadering in het jaar 2025 
belegd om gezamenlijk en op gestruktureerde manier over Huma-
nitas' toekomst na te denken. 
De sociologe mevrouw dr. H. M. Langeveld beet het spits af van 
deze toekomstverkenning. 
„Toekomst denken", aldus mevrouw 
Langeveld, is „in". „'t Lijkt misschien 
wel eens op een modieus tijdverdrijf 
voor congresgangers. Dat is het niet. 
Het gaat om een belangrijke histori-
sche ontwikkeling, het gaat erom dat 
mensen welbewust verantwoordelijk-
heid nemen voor de toekomst van onze 
samenleving en zich verdiepen in de 
toekomst om ideën te krijgen, wat ze 
moeten doen om een prettige leefbare 
wereld te waarborgen. 

Veertig jaar vooruit kijken, vond 
mevrouw Langeveld wat al te 
ver weg. Ze hield het liever op 
twintig jaar. De aanwezigen 
moesten evenwel niet denken, 
dat vooruit kijken iets te maken 
had met „de toekomst voor-
spellen". 

„Ik geef u een plausibel maatschappij-
beleid, op de manier van zó zou het 
kunnen gaan. Om te beginnen wil ik 
uitgaan van een gematigde materiële 
groei van 2%. Dan de werkloosheid: na 
het jaar 2000 zal die niet veel geringer 
zijn dan nu. Er wordt wel iets gedaan: 
bij stukjes en beetjes zullen arbeid-
stijdverkorting, deeltijdarbeid en een 
flexibele bedrijfstijd worden doorge-
voerd. Gestandariseerde arbeidstijden 
zullen verdwijnen en de ontslagverle-. 
ning zal gemakkelijker worden. Be-
taalde huisarbeid zal toenemen en bij 
het bezetten van arbeidsplaatsen, 
maakt hooggeschoold technisch perso-
neel de beste kansen. 
Uitkeringstrekkers houden wat het in-
komen betreft een achterstand bij 
werknemers, maar bejaarden die naast 
hun AOW een pensioen hebben, wat 
steeds vaker het geval zal zijn, zijn re-
latief goed af. 
Jongeren zullen op de arbeidsmarkt 
echter met een laag aanvangsloon star-
ten, wat overigens geen afbreuk hoeft 
te doen aan de verdere ontwikkeling 
van hun inkomen, dat afhankelijk zal 
zijn van het werk dat ze doen. Lande-
lijk of per bedrijfstak gestandaardi-
seerde lonen gaan verdwijnen. 
In het algemeen zal de ongelijkheid 
tussen inkomen, toegang tot arbeid en 
vrije tijd toenemen. 
Het blijft een consumptie-maatschap-
pij. Ook de grote groep die veel tijd en 
weinig geld zal hebben (er is een schat- 
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ting van 1,5 miljoen huishoudingen in 
1990) probeert vast te houden aan au-
tobezit, apparatuur en vakantiereizen, 
al zal men daarvoor minder geld uitge-
ven. Andere dingen kan men echter 
goedkoper doen. Het zelf- doen zal toe-
nemen en dat zal men leuk vinden, om-
dat men er zijn bekwaamheden, zijn 
smaak, kortom zijn persoonlijkheid in 
kan uitdrukken. Ook zal men gaan rui-
len, zo op de manier van: jij maakt een 
open haardje, ik doe iets voor jou. 
Het is nog onzeker of een gegarandeerd 
basis-inkomen zonder arbeidsplicht 
dan al gerealiseerd zal zijn, maar het 
gaat onomstotelijk die kant uit, al is het 
nog dubieus of het over 20 jaar het ge-
val zal zijn". 

Minder materiële zaken 

Mw. dr. H. M. Langeveld 

Over minder materiële zaken zo-
als godsdienst en feminisme zei 
mevrouw Langeveld; dat hëe de 
godsdienst zich ook zal ontwik-
kelen, dit nimmer tot een nieuwe 
krachtige verzuiling zal leiden. 
Evenmin zal het feminisme de 
grote stuwkracht uit de jaren '70 
hervinden. Geleidelijk aan zul-
len emancipatie-ideeën evenwel 
doordringen in alle bevolkings-
lagen, vooral ook omdat de ach-
terstand door jonge vrouwen zal 
zijn ingehaald. 

„Huwelijksproblemen zijn — ook over 
20 jaar — aan de orde van de dag en het 
aantal echtscheidingen zal blijven 
stijgen. 
Scheiden en een nieuwe relatie aan- 

gaan zal de meest gezochte oplossing  
lijken. Het traditionele model leent  
zich ook slecht voor andere oplossin-
gen, al is er wel een nieuw model zicht-
baar: het onderhandelingsmodel, 
waarbij compromissen worden geslo-
ten. Het is niet zeker, dat dit over 20 
jaar al een aanvaard model zal zijn". 
Over het kontakt tussen ouders en zelf-
standige kinderen, zei mw. Langeveld, 
dat dit kontakt binnen bepaalde gren-
zen belangrijk blijft. Maar enerzijds 
zag ze de grootouders met pensioen 
niet als kinderoppas fungeren opdat de 
vrouw zou kunnen werken, noch zag zij 
kinderen hun hoogbejaarde ouders de 
hulp geven, die zij nodig hebben. 
„Zorgbehoevende ouderen zullen 
evenwel in last en tal groeien. Buren-
en familiehulp is echter van beperkte 
betekenis en het minst beschikbaar 
voor hen die deze het meest nodig heb-
ben. Problemen genoeg dus over 20 
jaar . . . Maar daar staat een andere le-
venshouding tegenover, die een pro-
bleemperceptie en een grotere zelfred-
zaamheid inhoudt èn die men vooral 
onder jongeren zal aantreffen. 
Onder hen zal de woongroep een veel 
gebruikte leefvorm worden. Ook voor 
ouderen wordt de woongroep als oplos-
sing gezien, maar bij deze groep zal die 
leefvorm niet zo snel inburgeren en ze-
ker niet binnen 25 jaar kunnen worden 
gerealiseerd". 
Mevrouw Langeveld sprak vervolgens 
de mening uit, dat men in die toekomst 

[ABALI-verkoop en propaganda: onmisbare 
elementen van een algemene vergadering. 



Het nieuwe bestuur treedt aan! 

Feestelijk diner op een feestelijke A.V. 

minder tolerant zal zijn ten opzichte 
van „economische criminaliteit en 
jeugd-delicten". In een maatschappij 
van zelf-doen en zelfwerkzaamheid zal 
men méér verantwoordelijk worden 
gesteld voor zijn daden en de maat-
schappij zal minder rekening willen 
houden met de omstandigheden: daar 
zal men zelf iets aan moeten doen . . . 
„In die maatschappij zal er van over-
heidswege minder geld op tafel komen. 
Recht op geld, overheids-financiering 
is niet meer een voor de hand liggende 
zaak. In de stijgende behoefte aan geld-
middelen voor de bejaardenzorg kan 
ten dele worden voorzien door die aan 
andere welzijnsvoorzieningen te ont-
trekken, maar dat zal onvoldoende op-
brengen. In het algemeen zul je moeten 
bewijzen dat je het geld nodig hebt. 

Mevrouw Langeveld wilde ook 
even terug kijken op de jaren  
'60/70, toen de  individualisering 
toesloeg in de welzijnssector. 
Toen werden steeds weer nieuwe 
noden ontdekt en nieuwe reme-
dies geboden. Maar tegelijker-
tijd verhieven zich stemmen te-
gen die overdaad aan voor-
zieningen en luide kritiek werd 
geuit op de kwaliteit van de pro-
fessionele hulp die onpersoon-
lijk was, geen zeggenschap van 

' de hulpontvanger duldde en de 
mensen bovendien afhankelijk 
maakte en hen belemmerde in 
hun keuzevrijheid. 

„Het gevolg van de verwijten was 
drieledig", aldus Mevrouw Langeveld. 
„In de eerste plaats werd er druk uitge-
oefend op de professionele hulpverle-
ning om de rechten van de hulpontvan-
ger te respecteren. Verder ontstonden 
allerlei nieuwe vormen van hulpverle-
ning, die vaak op vrijwillige basis en op 
uiteenlopende ideologische grondsla-
gen waren gestoeld. En ten derde ont-
stond een streven naar zorg voor el-
kaar: zelfzorg. Dit laatste werd zowel 
vanuit de maatschappij als vanuit de 
overheid aangeprezen toen de gulheid 
tegenover de welzijnssector aanzien-
lijk verminderde. Mede daarom is het 
ook mijn uitgangspunt voor de toe-
komst. Zal men de toegenomen vrije 
tijd ook hieraan gaan besteden? Of zul-
len groepen met een overmaat aan vrije 
tijd: werkloze jongeren, vervroegd ge-
pensioneerden, huisvrouwen die uit de 
kinderen zijn, hun vrije tijd hieraan be-
steden? Het zelf doen, zowel in de vorm 
van wederkerig hulpverlening als van 
vrijwilligerswerk is onmiskenbaar toe-
genomen. Er wordt vooral hulp gebo-
den, die de professionele hulpverlening 
niet zo gemakkelijk kan geven en bij 
hoge uitzondering is de onderlinge 
hulpverlening van burgers een vervan-
ging voor de beroepsmatige zorg en 
hulp. De taken van de professionele 
zorg worden er dan ook niet door ver-
licht. In principe zou dit wel kunnen 
gebeuren, want gebruik maken van on-
derlinge hulp, zou namelijk uitstel of 
afstel van de beroepsmatige hulp kun- 

nen betekenen. Maar in de werking 
hiervan geloofde mw. Langeveld niet 
omdat er te weinig hulpverleners zijn, 
de taken te smal zijn, deze hulpverle-
ning niet geinstitutionaliseerd is en de 
organisatie van de hulpverlening te 
kleinschalig is. Bovendien stelt een 
vrijwilliger slechts beperkte tijd be-
schikbaar: ca. 4 uur per week. Vrijwil-
liger zijn is meer een kwestie van men-
taliteit dan van tijd en het vrijwilli-
gersbestand is niet zonder meer uit te 
breiden. Dit laatste onderbouwde 
spreekster met een aantal argumenten. 
Vrijwilligerswerk wordt beoordeeld in 
verband met bijvoorbeeld betaalde ar-
beid en huisvrouwenwerk. Soms is 
vrijwilligerswerk een soort voortzet-
ting van de beroepsuitoefening, maar 
dan zonder betaling. Overigens wordt 
het gezien als voorbereiding op betaald 
werk. Anderen worden juist weerhou-
den door wat vrijwilligerswerk wel en 
niet gemeen heeft met beroepswerk: 
vrijwilligerswerk is niet vrijblijvend, 
men verplicht zich tot bepaalde presta-
ties, máár. .dit werk wordt niet be-
taald. Vooral vrouwen blijken het fi-
nanciële aspekt belangrijk te vinden. 
Dat geldt ook voor werkloze jongeren 
met weinig scholing: zij oordelen werk 
moet betaald worden." 

Ondanks de obstakels die de uit-
breiding van het vrijwilligers-
corps nog belemmeren, wilde 
mevrouw Langeveld twee toe-
komstbeelden schetsen, waarin 
die hindernissen zijn overwon-
nen. Hierbij onderscheidde zij 
het doe-het-zelf scenario en het 
expansie-scenario. 

Het doe-het-zelf scenario 
„Door zorg en hulp van burgers onder-
ling wordt de druk op de beroepshulp-
verlening indirect verminderd. Geor-
ganiseerde wederkerige hulpverlening 
wordt voornamelijk gevonden als hulp 
bij psycho sociale problemen. De stap 
naar een zelfhulpgroep is klein. De 
educatieve en praktische betekenis van 
de zelfhulpgroep wint aan belang naast 
de emotionele. Het vrijwilligerswerk 
heeft grote omvang aangenomen en 
vrijwilligers krijgen een bescheiden 
vergoeding voor hun werk. Vooral jon-
ge ouderen die het arbeidsproces ver-
vroegd hebben verlaten en huisvrou-
wen die geen kleine kinderen hebben, 
stellen zich beschikbaar. Ouderenbon-
den spelen een belangrijke rol in de 
vrijwillige hulpverlening aan oude ou-
deren door jonge ouderen. Er zijn vele 
kleine organisatorische eenheden van 
vrijwilligers die onderling aan pool-
vorming doen om de continuiteit van 
de hulp te handhaven." 
Zij sprak ook over een (soms) goede 
samenwerking tussen vrijwilligers- en 
professionele hulpverlening. Omdat de 
taken van de vrijwilligers smal zullen 
zijn, zal de cliënt niet gemakkelijk 
kunnen „overvragen", anderzijds zag 
ze dat vrijwilligers ongetwijfeld ook 
betrokken zullen raken bij complexere 
zaken en zij vervolgde: „Het karakter 
van de hulpverlening blijft informeel, 

vervolg op pag. 10 
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persoonlijk, op maat gesneden. Verder 
zal vap de cliënt een kleine financiële 
bijdrage worden gevraagd. De profes-
sionele hulpverlening, met name de 

cho sociale, wordt tot essentiële ta-
en terug gedrongen. Indien voor iede-

reen een basisinkomen van f 450,—
per maand is gegarandeerd, betekent 
dit vooral voor huisvrouwen, die geen 
betaalde arbeid'verrichten, een grote 
verandering. Dan krijgt de op zichzelf 
bescheiden vergoeding voor vrijwilli-
gerswerk (psychologisch gezien) méér 
waarde." 

Het expansie-scenario 
De professionele hulpverlening," al-

dus mevrouw Langeveld, „is er bij dit 
scenario in geslaagd zorg en hulp tegen 
relatief geringe kosten uit te breiden. 
Maar om deze uitbreiding mogelijk te 
maken moeten op grote schaal vrijwil-
ligers worden ingeschakeld, die een be-
scheiden vergoeding krijgen voor hun 
werk." 
Mevrouw Langeveld vreest echter, 
,,dat ook vrijwilligershulp meer en 
meer onderworpen wordt aan de gang 
van zaken in een professioneel-bu-
reaucratische organisatie. Zo zal er bij-
voorbeeld één „intake" zijn, waarbij 
wordt beslist wat voor soort  hulp iemand krijgt. 
Ook de zelfhulp wordt opgezet vanuit 
professionele instanties (RIAG's,  ziekenhuizen) volgens wetenschappe-lijke 

  inzichten. Vrijwilligers lopende 
kans een soort tweede-rangs werkne-
mers te worden. In dit scenario wordt 
de onafhankelijke onderlinge hulpver-
lening min of meer opgeslokt of in iede-re 

  
rig  

geval teruggedrongen. Bij invoering 
van een basisinkomen voor iedereen, 
wordt arbeid goedkoper,  
komst is voor het welzijnswerk. 	te- min zal men ook dan - zij het in 	

tuit- 
N
en.  

minde- re mate - vrijwilligers moeten inscha-
kelen." 

Ten slotte.. . 

Aan het eind van haar betoog wees me-
vrouw Langeveld erop, dat het over-
heidsbeleid in belangrijke mate de weg 
zal bepalen die men in de toekomst zal 
gaan. Bij het eerste scenario is een ver- 
schuiving van de geldstroom noodza-
kelijk van professionele zorg naar on- 
derlinge zorg en hulp, terwijl in het 
tweede scenario die verschuiving bin-
nen de professionele zorg plaats dient 
te vinden. 

tijd met elkaar van gedachten te wisse- 
len over het (toekomstige)beleid van 
Humanitas op het terrein van ouderen-
beleid, delinkwentie en samenleving en 
plaats en  functie van Humanitas. On-
derstaande beleidsvoorstellen waren 
hiervan het resultaat. 

Plaats en functie HUMANITAS 
- Humanitas zo onafhankelijk moge-

lijk van de overheid. 
- Identiteit van Humanitas moet dui-

delijk zijn, anders geen reden van be- 
staan. 

- Ledenwerving: actieve opdracht. 
- Beroepskrachten en vrijwilligers 

moeten samenwerken op gelijk waar-
dige basis, aanvullend op elkaar. 

- Humanitas dient de verenigings-
struktuur dusdanig te versterken, 
dat plaatselijk kleinschalig kan wor-
den gewerkt. 

- Vrijwilligers krijgen onkostenver-
goeding, géén betaling. 

- Humanitas moet streven naar exter-
ne financiering van zelfstandig-
heidsbevorderende middelen. 

- Humanitas streeft naar privacy en 
schoning van bestanden. 

Ouderenbeleid 
- Humanitas moet zo nauw mogelijk 

aansluiten, bij de behoeften en wen-
sen van ouderen zelf, met name op 
bet plaatselijke vlak. 

- Humanitas moet vrijwilligers scho- 
len, met actieve werving van vrijwil-
ligers. 

Delinkwentie en samenleving 

- Humanitas schenkt aandacht aan 
zowel daders als slachtoffers, met 
accent op slachtofferhulp. 

- Humanitas streeft naar verbreding 
en uitbreiding van alternatieve 
straffen. 

In haar commentaar op deze keuze zei 
mevrouw Langeveld o.m.: „Ik zie dat 
de leden van Humanitas voor de gulden 
middenweg kiezen, wat het vrijwilli- 
gers- en het professionele werk betreft. 
Maar er zijn hierbij nog wel de nodige 
vragen blijven liggen". Zo vroeg ze zich 
bijvoorbeeld af bij wie de reële verant- 
woordelijkheid moest liggen: bij de 
professionele werker of bij de vrijwilli-
gers. „Een vraagstuk waar nog 

vrijwilli- 
gers. „Een 

 gepraat Moet worden", meende ze. 
Over de positie van de vrijwilligers  

merkte ze op: »IJ zegt dat het ledenbe- 

stand moet worden uitgebreid en de 
deskundigheid van de vrijwilligers  

moet worden bevorderd, máár...• u wilt 
ze niet betalen. U eist dus meer, maar 
wil er niet voor betalen". 

Nadat Michael Kerkhof, één van de be-
langrijkste organisatoren van ,bet 
sluitstuk van de A.V. '85", had u dis-
sproken dat hi j het een heel nuttige dis- 
cussie had gevonden, dankte voorzitter 
Rengelink mevrouw Langeveld voor 
haar  inleiding en alle mensen die het 
voorbereidende werk hadden gedaan 
voor deze jubileum-vergadering. En 
met instemming van de zaal besloot hij: 
„Wat mij betreft was het één groot 
feest!"  

„Een fantastische en afwisse-
lende baan waarin je erg veel 
van jezelf kwijt kunt". Dat 
vindt mevrouw W. II. J. Bloe-
mendaal- ind ho u t (38) van 
haar baan als burgemeester van 
Maasland, die ze nu 3/2jaar ui-
toefent. Ze begon haar carrière 
echter als lerares Nederlands: 
„Ik heb zo'n jaar of zes voor een 
klas van de MAVO gestaan". 

Toch was de stap naar de burgemees-
ter-benoeming niet zó groot, want: „Ik 
ben jarenlang als vrijwilligster actief 
geweest in het dagelijkse bestuur van 
de deel-gemeenteraad van de Commis-
sie Groot-Loosduinen. En in diezelfde 
plaats was ik ook actief in verschillen-
de bewoners-organisaties o.a. voor het 
behoud van het oude centrum van 
Loosduinen, dat nu door Den Haag is 
geannexeerd". 
Vrijwilligerswerk noch gemeenteza-
ken zijn haar dus vreemd. Maar met de 
funktie van burgemeester was vrijwil-
ligerswerk aanvankelijk niet te combi-
neren. Dat is nu anders, want „ik ben 
aardig ingewerkt en ik begon juist te 
denken dat ik best weer eens iets zou 
kunnen doen naast mijn werk. Mijn le-
vensvisie is namelijk, dat het veel beter 
zou lopen in de wereld als iedereen 
naast zijn baan een stuk vrijwilligers-
werk zou doen... 
Nu kende ik mevrouw Gnther erg 
goed en zij vroeg me of ik misschien iets 
voelde voor de funktie van hoofdbe-
stuurster van Humanitas. Omdat ik 
van mening was dat zoiets wonderwel 
te combineren was met mijn huidige 
werk, zei ik ja". 
Mevrouw Bloemendaal kende Huma-
nitas „slechts van de zijlijn", maar be-
ter leerde ze onze vereniging kennen 

Ze wees ook nog op het gevolg dat het 
basisinkomen-voor-iedereen kan heb-
ben: hierdoor is het mogelijk dat vrou-
wen exclusief naar vrijwilligerswerk 
worden verwezen en de weg naar be-
taald werk voor haar nog moeilijker 
wordt. Dit zou ze niet zo bezwaarlijk 
vinden, indien vrijwilligerswerk of on-
betaald werk dezelfde maatschappelij-
ke erkenning zou krijgen als betaald 
werk. Deze situatie achtte ze evenwel 
„niet zeer nabij". 

Gulden middenweg 
Na de inleiding van mevrouw Lange-
veld werd de vergadering in 15 ge-
spreksgroepen opgesplitst om geruime 
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tijdens de laatste Algemene Vergade-
ring en die kennismaking beviel haar 
uitstekend, „'t Is me opgevallen dat de 
sfeer onder de leden uitermate goed is, 
en wat erg belangrijk is, men wilde 
naar elkaar luisteren om samen iets op 
te bouwen". 
Op de vraag of zij voor een speciaal 
facet van Humanitas belangstelling 
heeft: „Nóti ja, vanuit mijn vroegere 
werk zeg ik: ik heb grote belangstelling 
voor jongeren. Maar mijn belangstel-
ling is zó breed, dat houdt niet bij één 
onderwerp op". 

hoofdbestuurders 
Drs. Cees H. Boer, directeur van het organisatie-adviesbureau 
Boer en Kroon leerde Humanitas via „onze voorzitter" kennen. 
„De heer nen gelink en ik zitten samen in een kamerorkest, ik speel 
piano, hij dwarsfluit. Maar met „uw" penningmeester, de heer 
Schoenmaker heb ik in eenzelfde bestuur gezeten. Ach en u weet 
hoe dat werkt... Beiden wisten dat ik in mijn werk ook te maken 
heb met management in zieken-, verpleeg- en verzorgingshuizen 
en mijn collega Van Harten heeft een boek over leidinggeven en 
organiseren in de maatschappelijke dienstverlening geschreven. 
Dat is verplichte literatuur op sociale academies. Dat boek werd 
hier in huis geschreven". 

Hier in huis, is aan de Sophialaan in Anisterdam, waar het organisatie- en 
adviesbureau gevestigd is en waar zo'n 50 mensen in dienst zijn, waaronder 
economen, psychologen, sociologen, ingenieurs, andragologen. 
„Allemaal kritische mensen met een goede opleiding, die bedrijven, organisaties 
en (overheid)instellingen adviseren als er problemen zijn op het terrein van orga-
nisatie, management, koersbepaling, marketing". 
Via zijn werk leerde de heer Boer onze vereniging echter ook kennen, want: „We 
opereren af en toe wel in dezelfde wereld". 
Op een heel andere manier leerde hij Humanitas kennen tijdens de algemene 
vergadering. „Ik heb daar met erg veel mensen gepraat, ik vond het erg leuk en 
uitermate nuttig". 
Zo en passant horen we dat hij 's morgens al vroeg op kantoor is, vaak tot 11 uur 
's avonds werkt, nogal eens naar het buitenland moet, „dol is" op het Kameror-
kest, dat ook wel eens optreedt in intieme kring, veel tijd wil besteden aan vrouw 
en drie dochters en zich tijdens de ouderavond van het Vossiusgymnasium als 
eerste tot klasse-ouder liet kiezen. „Temidden van allemaal klassemoeders ben ik 
de enige man, daarom zeg ik altijd maar dat ik een klassemóeder ben". De vraag 
„blijft er nog tijd over voor een bestuursfunktie in Humanitas?" veegt hij rustig 
van tafel: „Je kunt zó veel als je je tijd maar goed verdeelt". 

Via het 
kamerorkest 

ffilaijïdes die te bedenken zijn ... 
Jan Renken, voorzitter van de Afdeling Zuid-Drenthe, de afdeling 
die hem kandidaat stelde voor een plaats in het hoofdbestuur, 
heeft in de 24 jaar dat hij lid is van Humanitas alle funkties 
bekleed die te bedenken zijn: penningmeester, secretaris, voorzit-
ter; hij vertegenwoordigde Humanitas in de regionale Stichting 
Maatschappelijke Dienstverlening en in de Federatie Gezinszorg, 
is 2de voorzitter van het verzorgingshuis Jan van der Sleeshuis te 
Hoogeveen, lid geweest van de LAVA, was medeoprichter enn 
bestuurslid van Hobby '70, voorzitter van de actiegroep, die zich 
verzette tegen het verharden van het vliegveld. 
Daarnaast had hij zijn betaalde werk: 24 jaar werkte hij bij hetzelfde bedrijf als 
tekenaar en bij de verkoop. Toen het bedrijf door de buitenlandse directie werd 
gesloten had hij het geluk dadelijk te kunnen overstappen naar het Regionale 
Opleidingscentrum van de Stichting Vakopleiding Carrosseriebedrijf, waar hij de 
funktie van coordinator bekleedt. 
Hij bedenkt dat hij misschien een paar vrijwilligersfunkties vergeten is, want ach 
er was zoveel... Op de vraag of hij nog tijd om te slapen heeft gehad antwoordt hij 
lachend: „Alles was goed geregeld en behalve tijd om te slapen, had ik ook nog tijd 

Geen „blokje 
o

m  te  , l 
fietsen".

oje m " . Nee! Aan tochten van 300 km, die hij regelmatig maakte, komt 
heel wat training te pas. „Jazeker, op zo'n fiets met een krom stuur". 
Dat doet hem aan iets herinneren: hij heeft ook nog iets te maken gehad met sport, 
was lid van de wedstrijd-commissie atletiek. En er is nog iets: op persoonlijke titel 
is hij nog steeds lid van het bestuur van de Stichting Wereldgodsdiensten en 
levensbeschouwing, waar ook het Humanistisch Verbond in participeert. 
En dan nu lid van het Hoofdbestuur. Hoe kijkt hij daar tegenaan? 
„Ik vind het heel keuk, een uitdaging ook. Ik kom zelf van de basis: ik wil iets van 
dat grondvlak in het hoofdbestuur overbrengen. Ik geloof dat de afstand tussen 
H.B. en de afdelingen en gewesten verkleind moet worden. Daar zou ik iets aan 
willen veranderen... 
Máár ik begin met mij bescheiden op te stellen; ik ga eerst alles eens bekijken. De 
leden moeten nou niet verwachten dat met de komst van Jan Renken de wind 
ineens is gekeerd". 

Ank van Zachten 
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ANION CONSTANDSE-DAG 
Op 23 maart 1985 overleed een van de opmerkelijkste politiek-maatschappe-
lijke commentatoren en journalisten die Nederland deze eeuw heeft gekend, 
Anton Constandse. 
De Vrije Gedachte, Humanitas en het Humanistisch Verbond hebben het inita-
tief genomen tot een Anton Constandse-dag met sprekers,  literatuur, audio en 
video in 1986, te houden op zijn geboortedag, 13 september. 
Het secretariaat van het organisatiecomité is voorlopig gevestigd bij het Cen-
traal Bureau van Humanitas, postbus 71, 1000 AB Amsterdam. Ieder, die een 
bijdrage denkt te kunnen leveren aan het welslagen van een Anton Constandse 
waardige manifestatie wordt van harte uitgenodigd zich tot dit adres te wenden. 
Het telefoonnummer is 020-262445, toestel 38. 

Namens het organisatiecomitié, 
E. Stibbe 
Humanitas afd. publiciteit 

...••~Mi~mn 

HUMANffAS/VARA-hulp 

VRAAG EN ANTWOORD 
Kinderbijslag 
en eigen inkomen 
Mijn zoon volgt een beroepsopleiding 
en woont op kamers. Nu moet hij in het 
kader van zijn studie een stage lopen 
bij een bedrijf. Hier krijgt hij ook voor 
betaald, wat natuurlijk leuk is voor 
hem, maar nu vraag ik me af wat de 
gevolgen zijn voor de kinderbijslag. Nu 
ontvang ik voor hem driemaal kinder-
bijslag. 

Antwoord: 
Alle  inkomsten van uw zoon moet u 
opgeven bij de Raad van Arbeid. De 
inkomsten van uw zoon kunnen van in-
vloed zijn op de kinderbijslag. Dit is 
echter afhankelijk van de hoogte van 
zijn stage-vergoeding. Momenteel ont-
vangt u driemaal kinderbijslag, omdat 
u kunt aantonen dat u tenminste 90% 
van de onderhoudskosten van uw zoon 
betaalt. Wanneer de inkomsten van uw 
zoon meer bedragen dan 10% van zijn 
onderhoudskosten, zult u geen 
driemaal kinderbijslag meer krijgen, 
maar hoogstens nog tweemaal. Meer 
informatie over Kinderbijslag en bij-
verdienen kunt u vinden in de folder 
„Kinderbijslag, hoeveel mag ik bijver-
dienen". Deze folder is te bestellen bij 
Postbus 51 te Den Haag; eventueel ook 
bij de Raad van Arbeid in uw regio. 

Zoon wordt 18 jaar . . . 
Ik ben een gescheiden vrouw en leef 
met mijn schoolgaande zoon van een 
A.A.W.-uitkering. Deze uitkering heb 
ik gekregen toen ik een aantal jaren 
geleden arbeidsongeschikt werd en 
mijn winkel moest opdoeken. Nu heb ik 
van de bedrijfsvereniging te horen ge-
kregen dat mijn uitkering wordt ver- 
laagd als mijn zoon 18 jaar wordt. Is dit 
wel juist? 

Antwoord: 
Ja, het is inderdaad juist dat uw 
A.A.W.-uitkering wordt verlaagd zo-
dra uw zoon 18 jaar wordt. Momenteel 
hebt u een uitkering naar de zoge-
naamde hoge grondslag, die wordt ver-
laagd naar de algemene grondslag. 
Daar is helaas niets aan te doen. 
Een schrale troost voor u is het feit dat 
u voor uw zoon meer kinderbijslag 
kunt krijgen; studerende kinderen van 
18 jaar en ouder kunnen dubbel tellen. 
Ook zou u eens met de Sociale Dienst in 
uw woonplaats kunnen gaan praten 
over een aanvulling op grond van de 
bijstandswet. Het normbedrag voor 
een één-oudergezin in de bijstand kan 

hoger liggen dan uw toekomstige 
A.W.W.-uitkering. Indien uw inkomen 
uitsluitend zou bestaan uit de verlaag-
de A.W.W.-uitkering, kunt u voor aan-

/ vullende bijstand in aanmerking 
komen. 

A.W.W. ook in buitenland? 
Sinds enige maanden ontvang ik een 
weduwenpensioen van de Algemene 
Weduwen- en Wezenwet, de A.W.W. 
Onlangs vroeg mijn zoon die in Canada 
woont, of ik niet bij hem en zijn gezin 
wil komen wonen. Op zich voel ik hier 
wel voor, maar ik vraag me nu af of ik 
mijn weduwenpensioen niet zal ver-
liezen als ik  daar ga wonen. 

ANTWOORD: 
Voor de A.W.W. maakt het niet uit of u 
in Nederland of in het buitenland ver-
blijft. U zult uw recht op weduwenpen-
sioen dus niet verliezen als u bij uw 
zoon gaat wonen. Waar u wel aan moet 
denken is dat uw A.O.W.-verzekering 
zal eindigen wanneer u in Canada gaat 
wonen. U kunt de premie hiervoor vrij-
willig doorbetalen, maar dan moet u 
zich wel bij de Sociale Verzekerings-
bank in Amsterdam aanmelden. Doet u 
dat niet, dan kunt u op uw 65e jaar een 
korting op uw A.O.W.-pensioen ver-
wachten voor elk jaar dat u niet verze-
kerd bent geweest. 

Mag f 50,— toeslag? 
Van het Amsterdams ziekenhuis 
A.M.C. ontving ik een rekening van  

f 57,80 voor poliklinische verrichtin-
gen. In de kleine lettertjes onderaan de 
nota - waarin verwezen wordt naar de 
geldende betalingsvoorwaarden -
staat, dat bij niet tijdige betaling, 
d.w.z. binnen 14 dagen, het bedrag van 
de rekening wordt verhoogd met 
f 50,—. Mag zoiets zo maar? 

De betalingsvoorwaarden, die het' 
A.M.C. sinds maart '85 hanteert, heb-
ben al heel wat verontwaardiging ge-
wekt. Onmiddellijk na het versturen 
van de eerste nota's met de clausule, 
dat bij te late betaling het bedrag van 
de rekening zou worden verhoogd met 
f 50,—. kwamen van alle kanten pro-
testen tegen die onredelijke bepaling. 
Onredelijk, omdat de verhoging met 
f 50,— 'n volstrekt willekeurige maat-
regel is. Elke verhouding met het be-
drag van de nota ontbreekt en de maat-
regel heeft kennelijk alleen ten doel de 
kas van het A.M.C. te spekken. Het is 
dan ook een typisch voorbeeld van mis-
bruik van macht door 'n leverancier 
(een ziekenhuis nota bene!) die eenzij-
dig zichzelf onevenredig veel rechten 
toekent, zodat de consument, de pa-
tiënt, veel verplichtingen moet dragen. 
Onder druk van de protesten heeft ook 
de directie van het A.M.C. uiteindelijk 
het onredelijke van die bepaling moe-
ten inzien. Het vaste bedrag van 
f 50,— is van de baan. Van nu af aan 
krijgt de patiënt bij te late betaling na 6 
weken een eerste aanmaning, met de 
waarschuwing dat bij een tweede aan-
maning het bedrag van de rekening 
wordt verhoogd met 10%. De verhoging 
kan niet meer bedrage dan f 50,—. 
Blijft toch het onbevredigende gevoel, 
dat zonder overleg met de konsument - 
via het eenzijdig vaststellen van beta-
lingsvoorwaarden, hem allerlei ver-
plichtingen worden opgelegd. Hopelijk 
komt daarin in de toekomst met een 
nieuwe wetgeving enige verandering. 
Dan zullen betalingsvoorwaarden 
eerst de goedkeuring van de overheid 
nodig hebben en krijgt de consument 
de bevoegdheid..  om een speciale rechter 
te vragen eenzijdige  bepalingen te ver-
bieden. 

ANTWOORD: 
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Vreemd smaakje bij groepswonen ouderen 
Om met de deur in huis te 
vallen: groepswonen van 
ouderen is „in". Na de een-
zijdige belangstelling voor 
het verzorgingstehuis uit de 
zestiger en zeventiger jaren 
en voor het wooncentrum of 
de serviceflat als woonal-
ternatief voor ouderen, 
dient zich deze nieuwe mo-
detrend aan. Wat dat be-
treft geldt onze samenle-
ving als een hardleerse ge-
meenschap. Terwijl ieder-
een weet dat er vele wegen 
naar Rome leiden, wordt er 
toch van tijd tot tijd met een 
soort blind vertrouwen 
aangenomen dat één weg 
voor iedereen de beste is. 

Natuurlijk is er grote waardering 
en bewondering voor alle oude-
ren, die op dit moment alleen of 
samen met anderen aan hun toe-
komst bouwen; die vooruitzien en 
onderkennen, dat hun wijze van 
wonen in belangrijke mate bepa-
lend kan zijn voor een positieve 
ouderdomsbeleving èn daarom 
aktief bezig zijn met woongroep-
experimenten. 
Maar het is onze stellige indruk 
dat deze experimenten te veel ac-
cent en te veel aandacht krijgen. 
Met alle risico's van dien. Alle di-
rect betrokkenen zijn maar al te 
snel geneigd om hun zaak gunsti-
ger voor te stellen dan die in wer-
kelijkheid is. Je moet immers blij-
ven geloven in de dingen waarmee 
je bezig bent om aan de gang te 
blijven. En zo ontstaat naar bui-
ten toe weldra een beeld van 
groepswonen van ouderen als hèt 
woonalternatief voor de toe-
komst. 
Als JOT zetten we daar een groot 
vraagteken bij. In onze ogen is 
groepswonen van ouderen onge-
twijfeld een goed alternatief voor 
sommige mensen maar niet voor 
iedereen. Het lijkt ons zeer realis-
tisch om daar in alle opzichten re-
kening mee te houden en niet te 
vervallen in wild enthousiasme 
voor het groepswonen, om nadien 
te blijven zitten met een enorme  

kater, omdat de zaken anders uit-
pakken dan verwacht. Met deze 
gedachte in het achterhoofd beke-
ken wij in oktober een door het 
ministerie van Volkshuisvesting, 
Ruimtelijke 	ordening 	en 
Milieubeheer in samenwerking 
met de Nederlandse Federatie 
voor Bejaardenbeleid geprodu-
ceerd video programma „Groeps-
wonen van ouderen — een alterna-
tief voor gewone mensen", inge-
leid door staatssecretaris Brokx, 
„die ouderenhuisvesting een rek-
baar begrip noemde." Hierbinnen 
valt een scala aan woonmogelijk-
heden waarvan groepswonen van 
ouderen er een is, aldus de heer 
Brokx. Op zijn ministerie is men 
van oordeel dat groepshuisvesting 
dezelfde kansen moet krijgen als 
andere vormen van huisvesting. 
Om die reden wil men dan ook vol-
op tegemoet komen aan de be-
hoefte aan informatie terzake. 
Een eerste stap in die richting was 
een in 1984 uitgegeven nota „Wo-
nen in groepsverband". Het video 
programma „Groepswenen van 
ouderen. . . " is naar ouderen toe 
een vervolg hierop. De heer Brokx 
voegde er nog aan toe het essenti-
eel te vinden dat ouderen zelf 
vorm geven aan de groepshuisves-
tingsgedachte. Er is geen blauw-
druk of sjabloon te geven voor 
groepswonen van ouderen. Ook 
ouderen zullen moeten experi-
menteren. 

Onbeantwoorde vragen 
Zo'n mooi open begin  van de 
staatssecretaris schept verwach-
tingen. Maar het video program-
ma, dat volgde bracht nou precies 
datgene naar voren, waarover we 
in het begin spraken. Ons inziens 
werd het groepswonen van oude-
ren niet als een alternatief maar 
als hèt alternatief gepresenteerd. 
Bovendien riep het programma 

o sterk de vraag op naar wat er  
eigenlijk onder groepswonen ver-
staan moet worden, ofwel de 
vraag naar hèe groot mag een 
groep dan wel zijn om nog van 
groepswonen 	te 	kunnen 
spreken.. . .? 

Het opvallendste in het video pro-
gramma was de oppervlakkigheid 
waarmee er over de gepresenteer-
de groepswoon-experimenten, ge- 

sproken werd door de mensen die 
er bij betrokken zijn. Er werd 
vooral gepraat in termen van ge-
zelligheid, remedie tegen een-
zaamheid en je weet maar nooit 
wat er in de toekomst kan gebeu-
ren. Op het moment dat er sprake 
was van „afspraken maken" en 
„zaken goed regelen", bleek men 
daar weinig voor te voelen. Liever 
geen moeilijke zaken derhalve, 
gewoon bij elkaar met veel goede 
bedoelingen en dan zien we wel. 
Wij zijn van mening dat er zonder 
afspraken en de daarbij behoren-
de verplichtingen géén zaken te 
doen zijn! Maar in het video pro-
gramma was het net of niemand 
dat de moeite waard vond. Een al-
ternatief met bijbehorende pro-
blemen werd daarmee tot hèt al-
ternatief zonder problemen. Een 
groot manco, vonden wij, deze on-
duidelijkheid over het specifieke 
karakter van het groepswonen 
van ouderen. Er bleek zowel een 
kleinschalige als een grootschali-
ge opzet mogelijk. Wat te denken 
van het Hoornse „groepswoon-
project in de steigers", waarbij het 
gaat om een wooncomplex van 80 
wooneenheden? Hoort dat ook tot 
groepswonen? Onze gedachten 
gaan hierbij onmiddellijk uit 
naar: een wooncentrum onder een 
andere naam en naar „een doe-
het-zelf" verzorgingstehuis. 

Al bij al hebben we van de video-
film een raar smaakje overgehou-
den. En bij zoiets past een gevoel 
van achterdocht. Zou de overheid 
het groepswonen van ouderen 
soms zien als gewoon het goed-
koopste alternatief? We zijn erg 
benieuwd naar vervolgprogram-
ma's die andere alternatieven uit 
„het brede scala van woonmoge-
lijkheden van ouderen" voor het 
voetlicht brengen. 

Michael Kerkhof 
Het videoprogramma „Groepswo-
nen van ouderen — een alternatief 
voor gewone mensen" kan aange-
vraagd woorden bij het Technisch 
Film Centrum, Postbus 320, 6880 
AH te Velp. Tel. 015-629188. Een 
informatiefolder is verkrijgbaar 
bij het Min. van VROM, Bureau 
beheer & distr., Van Alkemade-
laan 85, 2597 AC Den Haag. 
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Geen cent te veel 
De Algemene Nederlandse Bond voor 
Ouderen (ANBO) is er van overtuigd 
dat veel ouderen in 1985 te veel belas-
ting over hun AOW hebben betaald. 
Door de  splitsing van de AOW is, an-
ders dan was aangekondigd, soms toch 
loonbelasting over de AOW-inkomsten 
van de vrouw  berekend. Bovendien 
hebben  veel ouderen geen gebruik ge-
maakt van de mogelijkheid tot de zoge-
naamde voetoverheveling. 

De ANBO wil dat alle te veel betaalde 
loonbelasting aan ouderen wordt te-

betaald. Ook als het gaat om een 
be 	g beneden de f 200,— (de grens 
waar beneden de belastingdienst niet 
terugbetaalt). De bond is van mening 
dat ook een bedrag beneden de f 200,—
voor ouderen aanzienlijk is. De ANBO 
wijst hierbij op de toezeggingen van de 
regering, dat de splitsing van de AOW 
en de invoering van de tweeverdieners-
wetgeving het inkomen van ouderen 
Met zou aantasten. 

Vrijwilligers ingeschakeld 
De Gemeentelijke sociale dienst in 
Hoorn gaat vrijwilligers inschakelen 
bij de hulpverlening aan cliënten met 
financiële problemen. In een proeffase 
is gebleken, dat veel cliënten deze be-
geleiding op prijs stellen. Belangrijk is 
daarbij vooral, dat vrijwilligers meer 
tijd en aandacht aan een cliënt kunnen 
besteden en ook in de weekends en in 
de avonduren zondig bereikbaar zijn. 
De cliënten hebben overigens uitdruk.. 
kelijk het recht begeleiding door een 
vrijwilliger af te wijzen. 
De vrijwilligershulp zal worden ver-
leend door tien á vijftien vrijwilligers, 
die daar speciaal voor worden opge-
leid. Zij vervullen hun taak onder toe-
zicht en met hulp van een van de 25 
Bijstandsmaatschappelijk werkers van 
de Gemeente. 
Humanitas West-Friesland heeft aan 
de opzet van deze nieuwe vorm van 
hulpverlening een belangrijke bijdrage 
geleverd. Dat houdt in, dat u voor na-
dere informatie terecht kunt bij ons be-
stuurslid, de heer G. D. van Boekel, te-
lefoon 02290-37581. 

gemakkelijk zal zijn. Nu al stimuleert 
de rijksoverheid niet of nauwelijks de 
tot standkoming van een opvangstelsel 
voor kinderen, wat de arbeidspositie 
van alleenstaande ouders  er  niet roos-
kleurig op maakt. Voorts geldt dat de 
huidige generatie moeders (want daar 
gaat het meestal om) nog dikwijls een 
beroep kan doen op een van de groot-
moeders van haar kinderen. Maar in 
het jaar 2000 zullen er veel grootmoe-
ders zijn die zelf werken en de zorg 
voor hun kleinkinderen niet op zich 
willen nemen. 

Ongerijmd 
Onlangs verschenen er berichten in de 
dagbladen over het gebrek aan hygiëne 
in de keukens van grote instellingen 
waaronder verzorgingstehuizen van 
ouderen. 
Voor de samenwerkende bonden van 
ouderen in Rotterdam was dit in okto-
ber aanleiding de wethouder van 
volksgezondheid te verzoeken hierin 
duidelijkheid te verschaffen en infor-
matie over het gemelde aantal gevallen 
van voedselvergiftiging. 
En passant werd de kwestie „vers be-
reide versus diepvries-maaltijd" weer 
van stal gehaald. Men bracht een uitge-
sproken voorkeur voor 'verse' maaltij-
den naar voren. 
Maar juist de diepvriesmaaltijden le-
veren in de praktijk de minste kans op 
voedselvergiftiging op, verzekerde 
men ons vanuit Humanitas Rotterdam. 

Geen dubbele betaling 
De strikte toepassing van het Bijdrage 
Besluit Bewoners van Bejaarden-
oorden zou betekenen dat een oudere 
die in de loop van een maand van be-
jaardenoor (verzorgingstehuis) 
selt dubbeltou moeten betalen. In het 
besluit staat namelijk, dat men altijd 
het maandbedrag schuldig is of men nu 
de hele maand of een deel van de 
maand in een bejaardenoord woont. 
Op Kamervragen hierover antwoordde 
minister Brinkman dat ouderen niet 
voor het oude én het nieuwe huis een 
bijdrage voor eenzelfde maand hoeven 
te voldoen.  De bijdrage voor de maand 
waarin men verhuist, is men verschul-

digd aan het huis dat men verlaat. Pas 
de maand daarna start de betaling aan 
het nieuwe huis. 
Overigens verwees de minister de ver- 
antwoordelijkheid voor een 	

ander 

naar de provincies en de geen
meente n. 

Hij vertrouwt erop dat deze zich 
,,nauwgezet en correct van de hun op-
gedragen taken zullen kwijten". 

GeboortePremie 
De grote zuchten om de snel groeiende 
Nederlandse bevolking uit de vijftiger 
jaren liggen al weer lang achter ons. 
Inmiddels is de duidelijk gestagneerde 
groei van onze bevolking een probleem. 
De geringe toename van jeugd en de 
vrees voor „de grote grijze golf" ligt 
sommigen benauwd aan het hart. De 
burgemeester van Neede (Gld) heeft er 
een eigen oplossing voor bedacht. Zijn 
manier om de vergrijzing een halt toe te 
roepen is de invoering van een geboor  

tepremie. Bij het eerste kind 5000 gul-
den, bij het tweede 6000 en bij het der-
de 7500 gulden. De burgemeester re-
kent hiermee op een geboorte toename 
van 50%. 

25.000 maal 
In 1984 werd de stichting SOS telefoni-
sche hulpdiensten voor Den Haag en 
omstreken liefst 25.000 maal gebeld. 
Eenzaamheid en relatieproblemen wa-
ren veruit de belangrijkste gesprekson-
derwerpen. Daarnaast gingen veel ge-
sprekken over huisvestingszaken en 
vragen rond de sexualiteit. 
De SOS-telefoon (070-45.45.00) is be-
doeld voor mensen in geestelijke of so-
ciale nood. De geboden hulp komt 
vooral neer op luisteren en verwijzen. 
De stichting werkt met vaste krachten 
en vrijwiligers en is 7 dagen in de week 
24 uur bereikbaar. 

Jongerenjaar '85 mislukt 
Volgens voorzitter Ad Melkert van de 
nationale werkgroep Jongerenjaar 
1985, is er van extra (blijvende) aan-
dacht voor jongeren in 1985 niets te-
recht gekomen. Naar Melkert's zeggen 
heeft de huidige regering geen oog voor 
jongeren. Zo is er 1 miljoen gulden, die 
in 1985 extra beschikbaar was voor 
projekten met werkloze jongeren, van 
de WVC begroting geschrapt en wordt 
het minimum jeugdloon voor jongeren 
onder de 18 jaar afgeschaft. 
Hij uitte zijn kritiek j.l. september bij 
de presentatie van de brochure „Van 
uitkeringen werk maken" tijdens een 
in Utrecht gehouden jongerengala. 

Vuurwerk. Hou 't leuk. 
Wilt u meer weten 

over vuurwerk? 
Bel gratis voor een 
folder de Stichting 
Consument en Vei-
ligheid,06-0220220. 
Publicatie aangeboden door dit 
blad, in samenwerking met de 
Stichting Ideale Reclame 

Eenoudersehap 
Volgens recente gegevens zal het aantal 
éénoudergezinnen tussen nu en het jaar 
2000 verdubbelen tot in totaal 367.000. 
De Sociaal Cultureel Planbureau-on-
derzoeker Drs. C. Koot meent dat de 
toekomst voor éénoudergezinnen niet 
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AMERSFOORT. Op 20 en 21 septem-
ber j.l. spraken delegaties van de 
hoofdbesturen van Humanitas en het 
Humanistisch Verbond, over een aan-
tal hoofdlijnen van het door de twee 
organisaties gevoerde beleid. Hierover 
bleek grote overeenstemming te be-
staan. 
Ook kwam de samenwerking tussen 
gemeenschappen van het H.V. en Hu-
manitas-afdelingen aan de orde. In een 
toenemend aantal situaties krijgt deze 
samenwerking konkreet vorm. De 
hoofdbesturen waren van mening dat 
op deze weg moet worden door gegaan. 
Indien deze samenwerking belemme-
ringen ondervindt, is het van belang dit 
aan de hoofdbesturen te laten weten, 
opdat in onderling overleg naar oplos-
singen kan worden gezocht. Begin fe-
bruari van het volgend jaar vindt op-
nieuw een tweedaags overleg plaats. 

ENSCHEDE. Het ontmoetingscen-
trum van Humanitas in Enschede zal 
voortaan op marktdagen van ' morgens 
negen tot één uur open zijn. Leden van 
Humanitas en van de plaatselijke ou-
derenorganisaties, personeel en cursis-
ten, bezoekers en cliënten van (mede) 
door Humanitas opgezette instellingen 
in en om Enschede kunnen dan in het 
gebouw in de Veenstraat terecht om 
even uit te rusten met een kopje koffie 
of thee of een glaasje fris. Meegebrach-
te boterhammen mogen ter plekke op-
gegeten worden. Zelfs een kaartje leg-
gen is mogelijk. Ook wordt het Ont-
moetingscentrum die dagen gebruikt 
als centraal punt voor het invaliden-
busje van de ANBO. „Markten" is ge-
zellig maar - vooral voor ouderen -
vaak ook vermoeiend. En niet alleen in 
Enschede . . . 

GELDERLAND. Op 14 december werd 
in het Haarhuis te Arnhem het Pa-
tiënten/Consumentenplatform Gel-
derland geïnstalleerd door een lid van 
Gedeputeerde Staten van Gelderland. 
Dit platform is samengesteld uit verte-
genwoordigers van patiënten- en con-
sumentenorganisaties en bedoeld om 
mensen inspraak te geven op het ter-
rein van de gezondheidszorg over bij-
voorbeeld: wachtlijsten van ziekenhui-
zen en specialisten, medicijngebruik, 
klachten over medische behandelin-
gen, ziekenfondskwesties e.d. Aan de 
tot standkoning van dit platform, dat 
de juridische vorm van een vereniging 
heeft,,  werd ook medewerking verleend 
door enkele Humanitas- afdelingen. 
De bureau-ondersteuning wordt ge-
heel gefinancierd door de Provincie 
Gelderland. 

HEERDE. Begin december hebben de 
eerste bewoners hun appartementen 
betrokken in een begeleid wonen-pro-
jekt voor verstandelijk gehandicapten 
in Heerde. In overleg met Humanitas is 
de woningstichting „De Heerdt" er in 
geslaagd een uniek gebouwtje neer te 
zetten met alle voorzieningen, die het 
zes verstandelijk gehandicapten moge-
lijk maken met enige hulp zelfstandig 
te wonen. 
De begeleiding wordt verzorgd door 
een part-time professionele kracht/ 
coordinator met ondersteuning door 
Humanitas-vrijwilligers. De financie-
ring is gebaseerd op de normale huur 
plus servicekosten, aangevuld met een 
provinciale subsidie en een eenmalige 
schenking van f 10.000 door de afde-
ling Heerde van Humanitas. 
Nadere informatie over dit soort pro-
jekten is te verkrijgen bij Jaap van 
Brussel op het Centraal Bureau, tele-
foon 020-262445. 

LEEUWARDEN. „Over aansluiting 
van Humanitas bij vluchtelingenwerk 
Nederland is ons meer duidelijk ge-
worden: we staan erachter. Het moet 
nog groeien bij ons, laten wij dus regel-
matig kontakt onderhouden met de net 
ontstane vluchtelingenwerkgroep in 
Leeuwarden", aldus vertolkte Ali Ede-
lenbosch als voorzitter de gevoelens 
van de 17 deelnemers aan een interes-
sante bijeenkomst op 7 november jl. In 
Leeuwarden, waar Jan Cees van Vel-
den van de regio Noord-Oost van 
Vluchtelingenwerk Nederland, een in-
leiding hield, die hij illustreerde met 
een indrukwekkende video over het 
asielbeleid in Nederland. Wilt u meer 
weten over deze bijeenkomst? Verslag 
aanvragen bij Erik Vrind, Emmakade 
44, 8933 AT Leeuwarden, tel. 058-
138617. 

ZUID-HOLLAND 
Op zaterdag 9 november organiseerde 
het gewest Zuid-Holland een studie-
en trainingsdag over „het begeleiden 
van gespreksgroepen". 
Veertien deelnemers verschenen 

AAN DE 
ACHTERDEUR 

VAN DE 
ARMOE 

's ochtends tegen tienen op het gewes-
telijk bureau om zich „in het avontuur 
te storten" want het programma werd 
samengesteld door de deelnemers. Na 
een kennismakingsronde kwamen de 
onderwerpen ,op de muur": ieder 
kwam met de dingen waarvoor hij/zij 
bang is, als het erom gaat een gespreks-
groep te leiden. 
Al deze „zwakke punten" vormden het 
stramien waarop - in een ontspannen 
en vrolijke sfeer - verder werd ge-
werkt. Na de lunch kwam het bijna on-
vermijdelijke rollenspel, waaraan 
iedereen met plezier deelnam: het werd 
een ,leerzaam cabaret". Al met al een 
dag die voor alle deelnemers de moeite 
waard was, schrijft een deelnemer ons. 

ZWOLLE. Op 18 oktober jl. vierde af-
deling Zwolle op háár manier het 40-
jarig jubileum van onze vereniging. De 
ledenvrijwilligers en-andere medewer-
kers ontvingen een herinneringstegel-
tje, terwijl de feestdag ('s middags) be-
gon met een receptie, waar o.m. Mw. 
Prins (H.B.), Wilko Post (C.B.) en de 
heer Schaftenaar (wethouder te Zwol-
le) acte de présence gaven. Voor de ge-
zellige avond, met muziek, zang en ca-
baret Vallen en Opstaan was grote be-
langstelling. En er was ook een passend 
cadeautje voor het bestuur: een hamer 
met inscriptie, aangeboden door „kon-
taktmensen in de wijken met hun me-
dewerkers". 

ZWIJNDRECHT 
Ook dit seizoen organiseert Humanitas 
Zwijndrecht weer soosbijeenkomsten 
voor alleenstaande ouderen. 
Zondags om de veertien dagen kunnen 
zij van 14.00 tot 16.00 in recreatiege-
bouw 't Hof terecht om te kaarten, te 
sjoelen, te biljarten of zo maar wat te 
praten. 
Ook zijn er plannen om wat reis- en 
natuurfilms of dia's te tonen. 
De belangstelling is uitstekend. Een 
opkomst rond de veertig deelnemers is 
heel normaal. Begrijpelijk, want juist 
voor alleenstaanden is de zondag vaak 
een heel lange dag. 

Aan de achterdeur 
van de armoede 
Sindskort heeft HIVOS haar jubileum-
uitgave „Aan de achterdeur van de ar-
moede" in eigen beheer. Het boekje, 
dat werd geschreven door Rolf Boost is 
gebaseerd op de dagboeken van Gera 
Breebaart, Wim Loode en Tine van der 
Meer, die de eerste PPP'reis (Project 
Partner Plan) naar India maakten, 
waar ze vooral kennis maakten met het 
kleinschalige en effectieve werk van 
India Development Service (IDS), wat 
mede door HIVOS, wordt gesteund. 

De prijs bedraagt f 5,—, de adviesver-
koopprijs (bij wederverkoop in de af-
delingen) is f 7,50. 
De boekjes zijn ook in consignatie ver-
krijgbaar. 
Meer informatie: HIVOS, Beeklaan 
387, 
2562AZ Den Haag. tel. 070-636 907. 
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Nationale Loterij 3e trekking 30 september 1985 
HOOFDPRIJS: f 15.000,— 
(minus kansspelbelasting) is gevallen op nr. 152192 

Prijzen van  f 100,— op alle nummers, die eindigen op: 	6867 
Prijzen van f 25,— op alle nummers, die eindigen op: 	756 

Medewerkersloterij: 	 f 500,—nr. 39241 
f 250,— nr. 32132 
f 100,— nr. 24425 

Ouderen gediscrimineerd? 
Als mensen op oudere leeftijd een mis-
drijf plegen wordt dat doorgaans als 
een curiositeit beschouwd. De krant 
maakt er een grote kop van, maar de 
officier van justitie besluit al gauw niet 
tot vervolging over te gaan of een lichte 
straf te eisen onder het motto „op die 
leeftijd haalt een zware straf toch niets 
meer uit". Positieve discriminatie? Ja-
wel, maar het wil ook zeggen dat hij de 
oudere niet meer serieus neemt. De 
achtergronden van bejaardencrimina-
liteit komen zo niet aan de orde. Want 
een oudere gaat niet zomaar het slechte 
pad op. 
Bejaardencriminaliteit is een van de 
onderwerpen, die aan de orde komen in 
een bundel onder de titel „Ouderen in 
en aan de bak", uitgegeven door de Ne-
derlandse Federatie voor Bejaardenbe-
leid, Eisenhowerlaan 14 in Den Haag. 
Het andere hoofdonderwerp is de dis-
criminatie op grond van leeftijd in de 
sfeer van de arbeidsmarkt. Personeels-
advertenties met een leeftijdsgrens, 
discriminerende CAO,-bepalingen, het 
ontbreken van enige vorm van mini-
mum-loon voor 65+ers. 

De brochure is tot stand gekomen op 
basis van teksten voor een symposium, 
dat door allerhande  oorzaken niet 
doorging. Die teksten kunt u nu dus 
toch nog lezen als u f 7,50 overmaakt 
op de girorekening van de NFB, nr 
53 11 00 onder vermelding van de titel 
„Ouderen in en aan de bak". 

Op initiatief van de Leidse Weten-
schapswinkel werd in samenwerking 
met de Landelijke Stichting Ombuds-
vrouw en het komité Waakzame Vrou-
wen in de Gezinszorg een brochure ge-
maakt voor Alphahelpsters en eve-
neens voor de instellingen en stichtin-
gen waar deze vrouwen staan inge-
schreven. Behandeld worden onder-
meer belasting en sociale premies, ge-
volgen van de wet Tweeverdieners, het 
indienen van een bezwaarschrift en de 
rechtspositie van Alphahelpsters. 
Naast deze informatie bevat de bro- 

Via Cartoons: 
„de tongen los" 
Beelden zeggen soms meer dan woor-
den. Daarom hebben drie protestantse 
organisaties die zich bezig houden  met 
maatschappelijk 	activeringswerk 
Arend  van Dam een boekje laten teke-
nen rond 6 gespreksthema's. 
Het gaat om de onderwerpen kerk, ge-
zin, emancipatie, werk en werkloos-
heid, derde wereld en vrede. 
24 cartoons kunnen op inspirerende 
wijze de tongen losmaken. 
Ook in gespreksgroepen van  Humani-
tas kunnen deze cartoons wellicht nut-
tig zijn. 
Het boekje heet: „Bekijk 't samen" en is 
voor f 3,95 te bestellen bij  de Centrale 
voor vormingswerk/hervormde vrou-
wen dienst, postgiro 42618 te Drieber-
gen. Bij de mededelingen op uw giro-
biljet bestelnummer 297 vermelden. 

chure ook ervaringen van de helpsters. 
De brochure „Alphahelpster . en 
dan?" is schriftelijk of telefonisch te 
bestellen bij de Leidse Wetenschaps-
winkel, Kloksteeg 25, 2311 SK Leiden 
Telefoon 071-148333 toestel 5933. De 
kosten bedragen f 1,--, exclusief porto. 
Een onderzoek naar de positie van Al-
phahelpsters door de subfaculteit Psy-
chologie van de R.U. Leiden vormde de 
aanleiding voor de brochure. Geïnte-
resseerden in dit onderzoek van de sub-
faculteit kunnen zich eveneens tot bo-
vengenoemd adres wenden. 

Alphahelpster e o o en dan? 

(advertentie) 

Zojuist verschenen 
bij Van Gorcum, Assen: 

LEVEN 
ZONDER 

ANTWOORD 
Religieus Humanisme als 

tragisch-heroïsche 
levenshouding 

door W.C. Fiege 

de visie van een religieus humanist, oud-directeur van 
het Humanistisch Verbond, op even belangrijke als in 
onze tijd vaak omstreden zaken: 

- de religieuze dimensie van het menszijn 
- de grondslag van het ethisch handelen 
- de maatschappelijke consequenties 

Ook voor hen die de uitgangspunten van HUMANITAS 
onderschrijven een boek van fundamentele betekenis. 

Omvang 220 blz. Prijs f 32,50 ingen. 
Voor leden van HUMANITAS ƒ 24,75.  

Verkrijgbaar bij uw boekhandel of rechtstreeks 
van de uitgever 

Van Gorcum 

Uitgevers en drukkers 
Postbus 43 
9400 AA Assen 
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