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ALGEMENE VERGADERING 1981. Veel aandacht in dit decembernummer aan 
de Algemene Vergadering, die in oktober j.l. in het Evert Kupersoord te Amersfoort werd 
gehouden èn. . . waar de emoties soms hoog oplaaiden.  Een uitvoerig, rijk geïllustreerd 
verslag vindt u op de pagina's 3, 4, 5, 6, 7  èn 11. 

BASISINKOMEN OP KOMST? De Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbe-
leid (WRR) heeft deze dagen een studie openbaar gemaakt: „Vernieuwing in het Ar-
beidsbestel", waarin ook een algemeen basisinkomen voor iedereen aan de orde komt. In 
het kader van onze serie MENS EN SAMENLEVING spraken wij hierover (maar óók 
over werkloosheid, vrijwilligerswerk, enzovoorts) met drs. H. A. van Stiphout, die lid is 
van deze raad (pag. 8, 9, 10). 

TEN SLOTTE. In onze vaste rubrieken ontbreekt  dit keer de JOT-pagina. Door een 
overvloed aan kopij die niet tot volgend jaar kon wachten, moest de JOT-pagina— zeer tot 
onze spijt — het veld ruimen. 
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Op deze pagina ruimen wij graag 
ruimte in voor de mening van onze 
lezers. Dat betekent niet, dat wij die 
altijd onderschrijven. 
De inhoud van de  brieven waarvan 

wij ons het recht voorbehouden die in 
te korten a. blijft geheel voor rekening 
van de inzenders. 
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Contributie voor 1982 
De jaarcontributie voor 1982 bedraagt: 
voor gewoon lid 	 f 21,50 
voor echtparen of 
samenwonenden 	 f 25,— 
voor jeugdleden tot 23 jaar 	f 8,— 
Een lidmaatschap voor het leven kan 
verkregen worden door betaling in-
eens van 15 maal de contributie van 
een gewoon lid. 
Hogere bedragen zijn mogelijk. 
Wij maken er onze leden op attent, dat 
de automatische afschrijving van de 
contributie 1982 half januari a.s. zal 
plaats vinden. 

manier bezig te zijn en te constateren 
hoe snel er een band groeit tijdens het 
samen bezig zijn. Ideeën komen en 
gaan. Er werd heel wat „brainge-
stormd." En er kwamen zéér bruikbare 
ideeën uit de bus . . . . 
Een tweede teleurstelling was het fo-
rum.  Vragen oplezen van het briefje  en 
tot m'n spijt beste mensen, een beetje 
landerig beantwoorden. Je er een beetje 
van afmaken. Niet serieus ingaan op 
de ideeën. Hadden we dácir nu een hele 
avond voor met elkaar zitten te werken 
als paarden. En dan de grote afknap-
per. De kwestie rond de motie van Am-
stelveen die gesteund werd door een 
aantal afdelingen. 
Humanitasleden riepen om een dddd 
van het hoofdbestuur: Hoofdbestuur, 
laat iedereen op 21 november gaan de-
monstreren tegen een verdere voort-
schrijding van de bewapeningswed-
loop. Roep uw leden op. Geef een beetje 
richting aan, als hoofdbestuur. Help de 
twijfelaars. Maak duidelijk dat het 
gaat om het einde van onze beschaving. 
Om het wel-zijn of het niet-zijn. To-be-
or-not-to-be, stond er letterlijk in het 
voorstel. Laat 30.000 leden van Huma-
nitas demonstreren v66r de vrede, laten 
we meedoen met al die anderen, die 
vanuit verschillende achtergronden 
voor hetzelfde doel demonstreren. 
Maar het magere clubje achter de 
hoofdbestuurstafel, begreep er niets 
van. Er kwamen moties en nog meer 
moties. Er werd geschorst, alsof we nog 
geen standpunt hadden. Er werd ge-
sproken over ons en onze kinderen en 
over deze heel krankzinnige wereld, die 
wij mensen maken. Omdat we bang 
zijn voor elkaar en omdat we elkaar 
geen ruimte gunnen en willen over-
heersen. 
Humanitasleden konden deze roemloze 
zaterdagochtend misschien nog wel 
praten over woonwagenbewoners, over 
homofielen, gastarbeiders, bejaarden 
en minderheidsgroepen. Maar niet 
over „de mensen van de wereld". Over 
ons allemaal, inclusief over ons nage-
slacht. 
Er werd zelfs gelachen tijdens deze dis-
cussie en de verwarring werd alsmaar 
groter. Over de beschamende vertoning 
van het stemmen zal ik het niet hebben. 
Het idee om over „zoiets" te moeten 
stemmen ..... 
U mag het best weten. Ik ben opgestaan 
en weggegaan. Teleurgesteld en ge-
drukt. Mijn plezier was er goed af. Ik 
voelde me verdwaald. HUMANITAS. 
Wat heb je een prachtige naam, maar 
het schaamrood schiet over m'n gezicht 
als ik die naam uitspreek. 

Marius Hofhuis 
Bergen N. H. 

Verdwaald? . . . . 
Na de landelijke algemene vergade-
ring in het Evert Kupersoord te Amers- 
foort heb ik niet dat enthousiaste gevoel 
dat ik anders van een algemene verga-
dering mee naar huis neem. . . .Ik voel 
me rot en ik ben een beetje de kluts 
kwijt. 
Het begon allemaal zo goed. Het bin-
nenkomen, de oude vrienden weer zien 
maar helaas ook de constatering dat 
enkelen niet meer in het /and der leven-
den verkeren. De éérste teleurstelling is 
dat er maar zo weinig hoofdbestuurs-
leden achter de groene tafel zaten. Dan 
de inleidingen. Inspirerend? Gloedvol? 
Natuurlijk was de een wat beter dan de 
ander. Maar ik heb er geen vonken af 
horen spatten en beste vrienden, is het 
van een  papier aflezen van een speech, 
nu wel zo'n goed gebruik? Hebben we 
dan geen inspiratie meer; kunnen we 
niet meer gewoon zeggen wat we be-
doelen . . . 
Het spel in Nieuwe Gein maakte weer 
wat goed. Het is best fijn om op zo'n 

I.K.V 
Zo langzamerhand  moet  het voor een 
ieder duidelijk zijn dat de door rechts 
gevoerde lastercampagne  tegen het 
I.K.V. voortkomt uit de overtuiging dat 
het I.K.V. tot het linkse kamp behoort. 
Hierdoor kan het momenteel  voor nie-
mand  meer een geheim zijn  dat rechts 
gebukt gaat onder een schrijnend ge-
brek  aan realiteitszin en als gevolg of 
ter compensatie  daarvan, een loopje 
neemt met de waarheid. De waarheid 
dat het I.K.V niet partijpolitiek gebon-
den  is en dat de door haar in het leven 
geroepen beweging gekarakteriseerd 
kan worden als een buitenparlemen-
taire vredesbeweging. Op grond hier-
van doet het totaal niet ter zake of het 
I.K.V. nu door rechts of door links 
wordt gesponsord. Het streven naar 
vrede, dus naar daadwerkelijke alge-
hele ontwapening, wordt immers door 
zowel rechts als links beleden! 
De angst bij rechts voor de stijgende 
populariteit van het I.K.V. is dus onge-
grond maar wel gegrond is om deze 
stijgende populariteit, met de daaraan 
gekoppelde toename van de buiten. 
parlementaire druk, als gunstig te be-
stempelen. Onze parlementaire ge-
schiedenis heeft immers bewezen dat 
massale, op idealisme gestoelde en met 
grote vastberadenheid gevoerde, bui-
tenparlementaire bewegingen op de 
lange duur een positieve uitwerking 
hebben op het te voeren beleid! 
De veel gehoorde verklaring voor de 
stijgende populariteit van het I .K .V ., te 
weten „het kritiekloos nahollen van een 
in de mode zijnde of goedkope kreet" 
moet als onjuist of misleidend worden 
gekwalificeerd. 
Het „in" zijn van het I.K.V. kan daar-
entegen wel verklaard worden als het 
logisch gevolg van het feit dat steeds 
meer mensen hun gezonde verstand la-
ten spreken en er een eigen mening op 
na houden. 
Hopelijk zal op een goede dag dat ge-
zonde verstand door de middeleeuwse 
muren van het Binnenhof dringen en 
zullen de daar aanwezige parlementa-
riërs (in het bijzonder wat het vredes. 
vraagstuk betreft) er ook een eigen me-
ning op na gaan houden, in plaats dat 
zij (om der wille van de smeer) slaafs 
het onpersoonlijke of zakelijke partij-
standpunt te volgen. 

Wouter ter Heide, 
Langenholte (0v). 
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Emoties... botsende meningen 
en... hartverwarmende inzet 

Humanitas-voorzitter dr. H. Rengelink tot de zaal: . . . niet allemaal Kommer en Kwel . . . 

De Algemene vergadering 1981 die op 30 en 31 oktober in het 
Evert Kupersoord te Amersfoort werd gehouden zal de „Hu-
manitashistorie" ingaan als een bijeenkomst, waar de menin-
gen botsten en de emoties hoog oplaaiden. En dat mag eigenlijk 
een verheugend verschijnsel heten, want het verschil in opvat-
ting over bepaalde zaken was een duidelijk bewijs dat Huma-
nitas geen ingedommelde organisatie is met leden die op alles 
ja en amen zeggen en afwachten wat er „aan de andere kant van 
de tafel" wordt gezegd. Na een rustige werkzame vrijdagavond 
ontstond er zaterdagmorgen ineens de nodige beweging in de 
zaal: voorzitter Rengelink kreeg na zijn openingsrede een inge-
komen stuk te behandelen dat afkomstig was van afdelingen 
Alkmaar, Amstelveen, Bergen/Schoorl, Breda, Maarssen en 
Noord-West Utrecht met het verzoek de leden op te roepen om 
deel te nemen aan de demonstratie tegen de kernbewapening 
op 21 november. 

handeling hiervan raakten de gemoe-
deren van voor- en tegenstanders nogal 
eens verhit. Een der tegenstanders 
stelde zelfs voor om ,een geheime 
stemming te houden over de motie", 
maar gelukkig kan men binnen Hu-
manitas in alle openheid zijn mening 
laten horen... Voorzitter Rengelink zei 
namens het hoofdbestuur „dat we ons 
allemaal zorgen maken over de ont-
wikkelingen van de kernbewapening 
en een dreigende kernoorlog. Maar 
Humanitas moet nu eenmaal ruimte 
geven aan de mening van alle Humani- 
tas-leden, dus ook van de leden die niet  

aanwezig zijn en nog niet gehoord zijn 
over deze oproep." Wel was het hoofd-
bestuur bereid om dit onderwerp in 
discussie te brengen en, aldus Renge-
link: „als u zegt dat er een conferentie 
moet komen over dit onderwerp, ge-
beurt dat ook." Maar, zei hij, de motie 
zou, óók als deze zou worden aange-
nomen, door het H.B. terzijde worden 
gelegd; de voorzitter wilde wel eens 
weten „in hoeverre de indieners hun 
leden in de afdelingen vertegenwoor-
digden." Hierna bood hij de vergade-
ring een nieuw voorstel aan, wat op-
nieuw voor de nodige opwinding zorg-
de en tot een korte schorsing leidde. Na 
tien minuten van emotioneel overleg, 
liet de afdeling Amsterdam weten dat 
besloten was om de motie in te trekken 
maar de afdeling sprak toch haar te-
leurstelling uit over het harde stand-
punt van het hoofdbestuur, dat met 
een eigen voorstel was gekomen. Hier-
door voelde Amsterdam zich ingepakt 
en Gelderland zich gemanipuleerd. 
Zoetermeer stelde tenslotte voor om 
het voorstel van het HB „in tweeën te 
delen" en dus over twee moties te 
stemmen. Dat bleek het doorhakken 
van de Gordiaanse knoop te zijn. Motie 
1 werd verworpen, maar met algemene 
stemmen schaarde men zich achter de 
verklaring 
„dat het Hoofdbestuur zijn veront-
rusting uitsprak over de kernbewa-
pening in de wereld en de leden op- 

Dat verzoek werd afgewezen door het 
hoofdbestuur; daaraan kon „de moe-
der van vier kinderen, die diep teleur-
gesteld was over de houding van Hu-
manitas" en erop wees dat 't hier ging 
om leven en dood", niets veranderen. 
De kwestie stond niet op de agenda. 
Maar de afdelingen die het verzoek 
hadden ingediend legden zich daar 
niet bij neer. Aan het begin van de 
middagzitting lag er een motie op tafel, 
waarin het hoofdbestuur alsnog werd 
gevraagd om een uitspraak over de 
kwestie te doen. En deze motie kreeg 
wel een plaats op de agenda. Bij de be- 
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Belangstelling voor Hutnanitas-uitgaven. 
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riep elk op zijn eigen wijze uiting te 
geven aan de bij hem of haar levende 
verontrusting over de dreiging van 
een kernbewapening, maar óók om 
binnen de afdelingen het vraagstuk 
van oorlog en vrede in discussie te 
nemen en daartoe o.a. een landelijke 
bijeenkomst te beleggen in het voor-
jaar 1982. 

Beide partijen konden tevreden zijn: 
het hoofdbestuur hoefde de motie niet 
naast zich neer te leggen en de indie-
ners ervan scoorden een belangrijk 
winstpunt met de toezegging van het 
H.B.  om een landelijke bijeenkomst te 
beleggen. 

Behoefte aan 
buitenkerkelijke 

hulpverlening 
-111. Aker 

De algemene Vergadering 1981 begon 
dit keer niet met „het openingswoord 
van de voorzitter", maar met twee in-
leidingen van hoofdbestuurders Phi-
lip H. van Praag en Boet Israël over 
resp. „Onderlinge hulpverlening en 
zelfhulp; een taak voor Humanitas" 
en „Aspecten van taak en functie van 
het afdelingsbestuur van Humani-
tas". 
Philip van Praag kwam na "enige his-
torische opmerkingen" terecht in de 
zestiger jaren die een ongekende wel-
vaart lieten zien, „totdat het gebouw 
van onze welvaart gebouwd blijkt te 
zijn op het drijfzand van een koloniaal 
verleden. Inflatie, werkloosheid, be-
zuinigingen tasten de verzorgingsstaat 
aan, die onbetaalbaar blijkt te zijn. 
Maar een veel diepere crisis wordt ver-
oorzaakt door problemen die de ver-
zorgingsstaat oproept én wil bestrij-
den. Hierdoor moet de hulpverlening 
steeds meer levensgebieden gaan om-
vatten". Van Praag was ervan over-
tuigd, dat het lidmaatschap van Hu-
manitas nog steeds gebaseerd is op 
verantwoordelijkheid voor onszelf en 
voor de medemens en dat in Humani-
tas het besef aanwezig is dat de 
problemen waarmee men bezig wil zijn 
óók strukturele oorzaken hebben. Als 
voorbeeld noemde hij de absolute 
koppeling van arbeid en inkomen wat 
problematisch aan het worden is. Hij 
vond het begrijpelijk dat er binnen 
Humanitas gedacht wordt aan een 
congres over deze problematiek. Ver-
der wees hij op het niet-dogmatisch 
zijn van Humanitas én aldus Van 
Praag: er is een schreeuwende behoef-
te aan een buitenkerkelijke en huma-
nistische hulpverleningsorganisatie." 

Herkenbaarheid 
Ook Boet Israël benadrukte de her-
kenbaarheid van Humanitas: men 
moet weten wat men aan die club 

De inleiders: Boet Israël (I) 

heeft". Artikel 2 (van de statuten) 
noemde hij de bron van het beleid 
waaruit afdelingsbesturen inspiratie 
kunnen putten. Aan de aanwezigen 
vroeg hij: toetst u aan artikel 2? Maar 
ook andere vragen legde hij hen voor: 
leest u bladen als Reflex, Welzijns-
weekblad e.d. met het oog op activitei-
ten. ,,gaten in de markt" en 
raadpleegt 
   K j k t u n a  

um
a r 

materiaal over de situatie 
ter plaatse? Israël pleitte nu ook voor 
gezellige avonden binnen Humanitas: 
veel mensen —  en hij hoort daar zelf ook 

en Philip van Praag (r) 

toe — „hebben er behoefte aan om in 
een gezellige ongedwongen omgeving 

ten 
 raken."
zei hij:

Ov e„rdh
itls niet alleen een zaak 

met mensen te praten over zaken, die je 
stellen van prioritei- 

ten wat u graag zou willen, maar ook 
een zaak van wat hard nodig is. Maar 
prioriteit kan ook datgene krijgen wat 
met eenvoudige middelen of door gun-
stige omstandigheden direct kan wor-
den uitgevoerd." Verder was hij van 
mening „dat het hebben van globale 
plannen beter is dan geen plannen 
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. . . „Voorbeelden uit de praktijk op tafel" 
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hebben en een mislukking is beter dan 
helemaal niets te hebben gebpro-
beerd." Tenslotte kunnen de leden van 
Humanitas „ook inspringen op wat 
anderen doen of van plan zijn", maar 
raadde hij aan: „let goed op of er wordt 
voldaan aan wat Humanitas is en wil 
zijn". 

Zelf doen 
Hierna kwamen de leden aan de 
beurt. Elf groepen verdeelden zich 
over de diverse lokalen met oud-geo-
grafische namen om „als ledenverga-
dering van de afdeling Nieuwe Gein" 
te praten over een werkplan voor het 
komende jaar. Met een hartverwar-
mende inzet gingen de groepen aan 
het werk, waarbij ongetwijfeld erva-
ringen die aan de praktijk waren ont-
leend, een rol speelden. Op onze tocht 
langs de diverse „afdelingsvergade-
ringen" noteerden wij één en ander 
wat aan de orde kwam: 

Tijdens een gesprek over werken 
met buitenlandse werknemers 
kwam het voorstel om toch vooral de 
vrouwen van buitenlandse werkne-
mers bij de hulpverlening te betrek-
ken. 
Over telefoonketens werd heel wat 
afgepraat: soms is het geen koek en 
ei tussen de verschillende deelne-
mers die elkaar moeten bellen. Men-
sen verzuimen soms om door te ge-
ven dat ze weg zijn en dat kan heel 
wat consternatie teweeg brengen. 
Het zou goed zijn om de deelnemers 
af en toe eens bij elkaar te brengen in 
een zaaltje om bij een kopje koffie 
kennis met elkaar te maken en 
problemen uit de weg te ruimen. 
Misschien was het ook wel goed om 
de telefoonketens eens door elkaar te 
husselen? 
Er gingen stemmen op om naast de 
bestaande telefoonketens voor al-
leenstaanden (meestal ouderen), ook  

soos of ontmoetingscentrum; in ie-
der geval voor gezellige bijeenkom-
sten, voor gespreksgroepen en een 
open gesprek met de leden die zelf 
maar eens hun wensen op tafel moes-
ten leggen. 
Het al dan niet samenwerken met het 
Humanistisch Verbond kwam aan 
de orde, de één wilde tot gezamenlij-
ke bijeenkomsten en tot gezamenlij-
ke bestuursvergaderingen komen, 
de ander wilde het kontakt juist weer 
niet te nadrukkelijk leggen. 

te denken aan een soort luisterpost 
voor jongeren. Voor jongeren wilde 
men trouwens toch meer gaan doen; 
gedacht werd aan activiteiten in de 
avonduren, omdat er overdag meest-
al wel een en ander werd gedaan. 
Verder werd de suggestie gedaan om 
een soort werkplaatsen voor jonge-
ren te creëren, waar klusjes konden 
worden verricht, fietsen  gerepareerd 
e.d. en dit uiteraard met behoud van 
de uitkering. 
Men was vóór het opzetten van een 

Wanden vol ideeën 
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Zaak van Kermlapens: een ernstige zaak. 

Kritiek was er ook: te weinig vrouwen 
maakten deel uit van de besturen, maar 
dat ligt aan de vrouwen zelf. Zij melden 
zich te weinig aan voor dergelijke func-
ties. 
Deze 	plannenmakerij-in-spelvorm 
werd verworpen door een deelneem-
ster omdat er in de afdelingen genoeg 
is te doen, laten we daarover praten. En 
de klacht als iemand zich aanmeldt om 
vrijwilligerswerk te doen, moet de af-
deling dat heel serieus behandelen en 
zorgen dat zo'n aanbod kan worden 
gehonoreerd. Dat gebeurt niet altijd. 
Anderzijds werd meermalen geklaagd 
dat een afdeling met een tekort aan 
mensen zit en óók dat de leden van 
vooral kleine afdelingen, elkaar nau-
welijks kennen. 
De uitkomsten van deze gesprekken 
werden ten slotte op „schrift gezet" en 
vaak op een ludieke manier in collage-
vorm. Iedere groep stelde daarnaast 
vragen op, die zaterdagmorgen door 
een forum, bestaande uit hoofdbe-
stuurders Ruitenberg, Van Oosten, Is-
rael, Van Praag en de stafleden Hogers 
en Post werden beantwoord. 
Een paar „krentjes" uit de reeks van 
antwoorden: 
- Humanitas moet vooruit denken. 
- Jongeren willen niet in een bestuur 
zitten, maar iets (Men. 
- Humanitas moet vanuit een be-
paalde overtuiging werken en in een 
markt willen voorzien. 
- Als er geen vrijwilligers zouden 
zijn, zou de maatschappij in elkaar 
storten. Dat werk mtet blijven, al is 
het niet de bedoeling dat het in plaats 
van beroepswerk komt. 
- Inderdaad wordt veel werk al ge-
daan door anderen, maar hoe langer 
je wacht, hoe meer er door die ande-
ren gedaan zal worden. 
- Antwoord wilde men ook hebben 
op de vraag, late Humanitas over een 
vijfurige werkdag denkt. Het ant-
woord op deze vraag kan aan de orde 
komen op de conferentie over het on-
derwerp arbeid, waarvoor de voorbe-
reidingen zijn gestart. 
- En ten slotte werd de leus gehoord: 
Humanitas móét. 
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Om kwart over elf zaterdagmórgen 
begon voorzitter Rengelink met het 
uitspraken van zijn „openingsrede". 
Hij wilde niet weemoedig terugden-
ken aan wat geweest is, noch alleen 
aan de toekomst denken. Maar wat 
was, wat is en wat zal zijn, zijn wel 

d. 
 onverbrekelijk

en 
	met elkaar verbon- 

Daarom toch een blik achterom, 
waarin even aandacht voor de crisisja-
ren, de tweede wereldoorlog, de na-
oorlogse politieke en economische 
ontwikkelingen en dan „zitten wij nu 
met ons heden". De groei is uit onze 
economie, de werkloosheid stijgt, de 
sociale minima staan op de tocht. De 
maatschappij verkilt, het ludieke 
hash-, en LSD-gebruik is tot heroïne-
gebruik geworden. Het verjaardags-
borreltje werd tot alcoholisme. Met 
steeds zwaardere bommen kunnen we 
elkaar steeds vaker vermoorden. 
Hoe gaan de laatste 20 jaar van deze 
eeuw eruit zien, vroeg dr. Rengelink 
zich af. Mógelijk jaren met sociale en 
economische verschuivingen, die 
slechts te vergelijken zijn met die van 
1880 en 1930? 

Werk aan de winkel 
Maar hij wilde niet aannemen, dat 
uitsluitend lunntrier en kwel ons 
wachten. De toekomst zal geweldige 
mogelijkheden  scheppen als wij in 
staat zijn wde juiste antwoorden te 
vinden. 

Hij weest op de technologische ont-
wikkeling van o.a. de micro-electroni-
ca, die diep zal ingrijpen in onze sa- 

. . . geen geloof in economische mogelijkheden. 

menleving, die hogere eisen aan de 
opleiding zal stellen en die een zelfde 
produktie garandeert met minder ar-
beidsuren. Dit houdt een herwaarde-
ring in van de arbeid. Ons wacht een 
tijd met grote problemen, maar tegelij-
kertijd een van machtige mogelijkhe-
den voor mensen om menselijk te zijn. 
Hij wees op de groepen, die nauwelijks 
deel hebben aan onze samenleving: 
werklozen, wao'ers, bejaarden, bui-
tenlanders en op problemen van de 
jeugd, het alcoholisme, van de derde 
wereld, van de lichamelijk en geeste-
lijk gehandicapten. Hier ligt een werk-
terrein voor Humanitas. 
„Er mag geen vraag zijn; of wij iets 
doen; wij hebben de harde plicht om 
iets te doen. De plicht om handelingen 
te verrichten, die het lot van de naaste 
en het welzijn van de samenleving ver-
beteren. Hierbij wees ook Rengelink 
erop dat artikel 2 uitgangspunt voor 
het Humanitas-beleid dient te zijn. 
Hij besloot met de hartstochtelijke op-
roep, dat Humanitas als vereniging een 
specifieke opdracht heeft: „Wij hebben 
een contract met elkaar en met de sa-
menleving om de doelstellingen van 
Humanitas ook in die komende twintig 
jaar overeind te houden en daarnaar te 
handelen." 

Zwakzinnigenzorg 
Nadat op die zaterdagmorgen het „21-
november incident" in eerste instan-
tie dus van tafel verdween, kwam de 
notitie over de zwakzinnigenzorg aan 
de orde. Aad van Oosten wees erop 
dat er in Nederland allerlei voorzie-
ningen zijn voor de ca. 350.1)00 geeste-
lijk gehandicapten in ons land. 

Speciale opdracht 
voor Humanitas r2, ar Eedon 
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Natuurlijk was er ook koffie. 

De zorg voor de geestelijk gehandicap-
ten is voornamelijk in handen van het 
particulier initiatief, terwijl de over-
heid in het algemeen slechts een coër-
dinerende, adviserende, financierende 
en wetgevende taak heeft. 
Het Hoofdbestuur van Humanitas wil 
graag op het terrein van de zwakzinni-
genzorg gaan werken. Deze wens komt 
voort uit het feit dat deze zorg voor 
ruim 90% aan confessionele of daaraan 
nauw gelieerde instellingen wordt toe-
vertrouwd. Instellingen, die van hu-
manistische waarden uitgaan bestaan 
eenvoudigweg niet. Deze situatie is  

voor het hoofdbestuur  onaanvaard-
baar. 
Tenslotte wees Aad van  Oosten erop 
dat Humanitas bij dit werk een belang-
rijke plaats wil inruimen voor de vrij-
williger, zonder  afbreuk te willen doen 
aan de eisen van ofeets hoofdbestuur ionali teit en 
continuïteit". 
Om deze reden wilder h  
de vergadering een voorstel  aanbieden 
mogelijkheden te onderzoeken 

 
deel te gaan nemen aan zwakzinnigen-
zorg. Dat maakte heel wat  tongen los:  o m   
zo merkte de afdeling Zeeuws Vlaan-
deren op, niet in de economische mo- 

gelijkheden te geloven en meer te zien 
in participatie in de reeds bestaande 
zorg. En de vertegenwoordigster van 
Wassenaar oogstte vooral verontwaar-
diging, toen zij de mening verkondigde 
dat dit werk al zo goed werd gedaan en 
dat je dit maar moest overlaten aan de 
confessionele inrichtingen..." 
Dit alles nam niet weg, dat de af-
gevaardigden met overgrote meerder-
heid hun goedkeuring hechtten aan de 
volgende uitspraak: 

„De Algemene Vergadering van Af-
gevaardigden van Humanitas, bijeen 
op 30 en 31 oktober te Amersfoort, 
acht het wenselijk dat het hoofdbe-
stuur een nader onderzoek naar de 
behoefte aan voorzieningen vanuit 
een Humanitas-visie doet verrichten 
en zonodig op grond van de uitkom-
sten, in samenspraak en in samen-
werking met gewesten en afdelingen, 
activiteiten ontwikkelt om een begin 
te maken met de realisatie van ge-
noemde voorzieningen. 
Daarnaast is het aan de afdelingen om 
te bezien in hoeverre participatie in 
bestaande instellingen kan worden 
voortgezet of kan worden begonnen. 
Het hoofdbestuur wordt verzocht om 
op de komende Algemene Vergade-
ring verslag uit te brengen over de 
ontwikkelingen die in het komende 
jaar hebben plaatsgevonden". 

De centjes 
Bij de behandeling van het financiële 
beleid, maakte penningmeester De 

vervolg van pag. 11 1 
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MENS E 
SA1r1EN1L1EVING 

BASISINKOMEN VOOR 
IEDEREEN: 

„REDDER IN DE NOOD"? 

Enige dagen geleden heeft 
de Wetenschappelijke 

Raad voor 
Regeringsbeleid (WRR) 

een studie openbaar 
gemaakt over 

„Vernieuwing in het 
arbeidsbestel", waarin 

ook een algemeen 
basisinkomen voor 

iedereen wordt besproken. 
„Dat is niet iets wat 
morgen kan worden 

ingevoerd, maar 
misschien wel over vijf of 

tien jaar" vertelde 
(socioloog) drs. H. A. van 

Stiphout ons. Hij is lid 
van deze Raad, die 

momenteel uit acht leden 
bestaat en die voor 

hoogstens tien jaar, dat 
wil zeggen voor tweemaal 
vijf jaar, door het kabinet 
kunnen worden benoemd. 
Met de heer Van Stiphout 

hadden wij in het kader 
van onze serie Mens en 

Samenleving een gesprek, 
dat plaatsvond in een 

romantisch herenhuis aan 
Plein 1813 in Den Haag, 
waar de WRR gevestigd 
is. Aan de orde kwamen 

onder meer het 
basisinkomen, de 
werkloosheid, het 

vrijwilligerswerk. Maar 
we begonnen met de 

vraag of er reden voor 
bezorgdheid is, nu het 

ernaar begint uit te zien, 
dat steeds minder mensen 

de sociale voorzieningen 
bijeen moeten brengen 
voor een steeds groter 

wordende groep die van 
een uitkering moet lieven. 

drs. H. A. van Stiphout 
. nog heel wat werk in de kwartaire sector . . . 
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„Natuurlijk is die situatie zorgwek-
kend”! Zo begon de heer Van Stiphout 
zijn antwoord op onze vraag. In de 
eerste plaats vond hij het zorgwek-
kend „omdat wij gewend zijn aan de 
gedachte dat bestedingsmogelijkhe-
den vooral uit arbeidsinkomen moe-
ten komen. En als wij het totaal van 
ons bestedingsvermogen bezien, zit-
ten we inderdaad in een situatie dat 
het direct uit arbeid verkregen inko-
men knap is afgenomen als je daar de 
zogenaamde „overgedragen inko-
mens", sociale zekerheid dus, tegen-
over stelt. 
Het is weliswaar zo, dat mensen die in 
de bedrijven en andere sectoren 
werkzaam zijn, óók de kost moeten 
verdienen voor een groot aantal men-
sen dat niet betrokken is bij produk-
tieve arbeid in de gebruikelijke zin, 
maar dat is op zichzelf niet alarme-
rend. Wanneer er althans niet gelijk-
tijdig grote werkloosheid optreedt, 
want dan kunnen de spanningen tus-
sen actieven en niet-actieven in onze 
verzorgingsmaatschappij mijns in-
ziens hoog oplopen". 

- Veel mensen zijn bang dat de bodem 
van de schatkist zo langzamerhand in 
zicht komt. 
Van Stiphout: „Als we ook nu de eco-
nomische groei zouden beleven, zoals 
we die in de achter ons liggende jaren 
hebben gekend, zou er niets aan de 
hand zijn. Máár dat ligt nu wel anders. 
Toch blijf ik van mening dat het feit dat 
mensen geen baan kunnen vinden, 
terwijl ze graag willen werken, een veel 
groter probleem is. De normen die wij 
in onze samenleving hanteren over ar-
beid en inkomen zijn niet in overeen-
stemming met de mogelijkheden die 
de maatschappij biedt. En dat is de 
oorzaak van spanningen, die tenslotte 
een verloedering in allerlei sectoren 
van onze samenleving in de hand kun-
nen werken. Daarnaast is het gedrang 
op de toch al krappe arbeidsmarkt toe-
genomen. 
Gehuwde vrouwen willen werken, 
jongeren die van school komen, willen 
aan bod komen en die wens kan niet 
worden gehonoreerd. Dat is een enorm 
probleem! 
De angst over die lege schatkist komt 
vooral voort uit het feit dat wèrk zo'n 
makkelijke manier is om het nationale 
inkomen te verdelen. Door de werk-
loosheid moeten er allerlei kunstgre-
pen worden toegepast om een inko-
men te verzekeren; ik denk aan diverse 
werkloosheidswetten, bijstandsuitke-
ringen, verborgen werkloosheid in ar- 
beidsongeschiktheidswetten. 	Deze 
ontwikkeling kent haar eigen dyna-
miek, die moeilijk te besturen valt. In 
deze zin heeft de overheid het gemak-
kelijk in tijden van volledige werkge-
legenheid". 

- De huidige regering belooft ons meer 
werkgelegenheid als we maar wat wil-
len inleveren. Maar mensen doen niet 
graag een stapje terug... 
Van Stiphout: „Dat is wel begrijpelijk, 
maar het kan natuurlijk wèl. De men- 

  

sen zijn zelfs de crisis van de dertiger 
jaren doorgekomen, maar leuk was dat 
niet... En gelukkig staat zo'n tijd ons 
niet te wachten. Er zijn enorme ver-
schillen, die ook te maken hebben met 
ons totaal veranderde cultuurpatroon. 
Er is een duidelijke reden aan te wijzen 
waarom men zo bang is voor dat stapje-
terug; veel mensen hebben lange ter-
mijn verplichtingen. Door de moge-
lijkheden, die het consumptieve cre-
diet (geld lénen voor de aanschaf van 
consumptiegoederen - red.) ons biedt, 
hebben de mensen zich een eigen huiá, 
een auto, een boot e.d. kunnen aan-
schaffen. Máár... dat bezit heeft de 
mensen minder vrij gemaakt. Het legt 
ons beperkingen op. Dit alles speelt 
ook een rol bij het stapje terug. Een 
groot deel van de Nederlandse bevol-
king kan echter best een stap terug 
doen zonder dat hun bezit gevaar loopt. 
Anders is dat voor de honderdduizen-
den aan de onderkant van onze sa-
menleving. Die hebben het er moeilij-
ker mee. 
We hebben tussen 1960 en '80 een 
beetje „in de gouden eeuw" geleefd. 
In een industriële samenleving is zo'n 
gouden-eeuw periode echter meer uit-
zondering dan regel. 't Is vaker regel, 
dat arbeid wordt uitgeschakeld en 
goed opgeleide mensen, dure arbeid 
dus, geen plaats in het arbeidsbestel 
kunnen vinden." 

- Deelarbeid en arbeidstijdverkorting 
moeten de nodige arbeidsplaatsen op-
leveren; financieel, dunkt mij, een heet 
hangijzer? 

Van Stiphout: „Ik ben er van over-
tuigd dat wij in de toekomst zeker 
niet moeten schuwen om arbeidstijd-
verkorting en deelbanen door te voe-
ren... En daarnaast moeten we gaan 
nadenken over een basisinkomen 
voor iedereen, waarmee je dan in be-
perkte omvang moet beginnen. De 
WRR heeft hierover zojuist een rap-
port gepubliceerd." 

- Wat nu. . . ? Waar moet dat geld van-
daan komen? Of biedt het voordelen 
boven een sociale verzekering? 
Van Stiphout: „Een basisinkomen gaat 
niet de plaats innemen van ons sociaal 
verzekeringsbestel. U moet zich ook 
niet voorstellen dat iedereen 
f 20.000,— per jaar gaat ontvangen." 

- In welke orde van grootte moet je dan 
wel denken? 
Van Stiphout: „Misschien aan 4 á 5000 
gulden per jaar. 

- Per persoon of per gezin of leefge-

meenschap? 
Van Stiphout: „Vanaf een bepaalde 
leeftijd zou dat voor iedereen moeten 
gelden. Maar het is niet zo dat dit mor-
gen kan worden ingevoerd. Misschien 
wel over vijf of tien jaar." 

- Ook voor de hoge inkomens? Die zul-
len er overigens weinig baat bij hebben, 
via de belasting vloeit dat geld wel 
weer terug in de schatkist." 
Van Stiphout: „Dat is juist. Maar op 

  

zo'n manier wordt er ook nog wat geni-
velleerd. Voor degenen voor wie een 
basisinkomen het enige inkomen is. 
moet het echter belastingvrij zijn. . ." 

- Maar ik begrijp nog niet welke voor-
delen een basisinkomen biedt en hoe 
dat moet worden gefinancierd.. . 
Van Stiphout: „Uit de berekeningen 
die zijn gemaakt, is gebleken dat het 
kan. Bepaalde sociale voorzieningen -
ik denk bijvoorbeeld aan de bijstand-
kunnen worden verminderd, terwijl je 
de sociale voorzieningen in hun geheel 
gemakkelijker kunt bijstellen." 

- Verdwijnt de AOW dan? 
Van Stiphout: „Nee, nee, die blijft be-
staan, maar het is niet zo, dat AOW=ers 
er nog eens 4000 gulden bovenop krij-
gen." 

- Maar welk doel staat de WRR voor 
ogen? 
Van Stiphout: „De WRR heeft een 
denkbeeld uitgewerkt, waar vandaag 
de dag serieus over gesproken wordt. 
Vorig jaar heeft de Voedingsbond FNV 
over dit onderwerp al een brochure de 
wereld ingestuurd. En prof. Kuiper 
van de V.U. heeft er tien jaar geleden al 
publikaties aan gewijd. Het uitgangs-
punt is dat de mensen vrijer zullen 
kunnen kiezen op de arbeidsmarkt, dat 
ze ook makkelijker wat mobieler kun-
nen zijn. U maakte de opmerking dat 
deelarbeid en arbeidstijdverkorting fi-
nancieel gezien een heet hangijzer zal 
zijn. Dat wordt ondervangen met een 
basisinkomen. 
Als een man en vrouw ieder een basis-
inkomen ontvangen, kunnen ze bei-
den een part-time baan nemen, zonder 
grote financiële konsekwenties. Zelfs 
één kostwinner zou in dit geval kun-
nen kiezen voor een part-time job. 
Sommige mensen willen dat graag; ze 
willen thuis het werk en de zorg voor 
kinderen verdelen, maar mensen 
kunnen ook makkelijker studeren, 
aan her- en bijscholing gaan doen. 
Vooral dat laatste komt als gewaar-
deerde wijze van leven alleen voor bij 
de hogere beroepen, die daardoor een 
bredere inzetbaarheid hebben. Bij 
andere beroepen gebeurt dit prak-
tisch alleen uit nood bij werkloos-
heid. 
Daarbij komt dat arbeidstijdverkor-
ting en deelarbeid veel arbeidsplaatsen 
kunnen opleveren, terwijl een basisin-
komen voor mensen, die nu buiten het 
arbeidsproces staan, een prikkel kan 
zijn om er een (halve) baan bij te ne-
men. Helaas is het zo dat ten gevolge 
van werkloosheid velen en vooral jon-
geren een baan voor zich uitschuiven. 
Als iets voor later. En dat is geen goeie 
zaak. 
Anderzijds moet de arbeidsmarkt ook 
wat gevoeliger worden: de mogelijk-
heid om part-time te werken of een 
baan te delen moet groter worden, ter-
wijl onaantrekkelijk en vuil werk beter 
moeten wdrden gehonoreerd. Het eni-
ge doel van een basisinkomen is dus 
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100.000 arbeidsplaatsen kwijt ge-
raakt. We zullen dus moeten beginnen 
met te gaan consumeren, wat we 
vooral door eigen arbeidsinzet kun-
nen produceren! 
Nu uw vraag, waar en hoe we die ar-
beidsplaatsen kunnen creëren, waarbij 
ik niet uit het oog wil verliezen dat we 
natuurlijk ook moeten denken aan 
herstel van een gezonde economie. Ik 
denk dat het creëren van arbeidsplaat-
sen binnen de industrie inderdaad 
slechts beperkte mogelijkheden zal 
hebben, terwijl je door de automatise-
ring ongetwijfeld te maken zult krijgen 
met een regelmatige uitstoot van ba-
nen. Maar door arbeidstijdverkorting 
en deeltijdbanen kunnen niettemin 
ook hier arbeidsplaatsen worden ge-
schapen. Wat de automatisering be-
treft, denk ik dat wij die bij banken, 
verzekeringsmaatschappijen en bij so-
ciale verzekeringsbanken in fases 
moeten laten verlopen, zodat je niet 
steeds een uitstoot krijgt van (oudere) 
werknemers. Dat faseren moet zo no-
dig in overleg met de overheid gebeu-
ren. En dat kan, omdat je in deze sector 
vrijwel uitsluitend voor de binnen-
landse markt werkt en betrekkelijk 
weinig concurrentie van buitenaf te 
duchten hebt. Als je hierin slaagt, kun 
je in deze sector collectieve ontslagen 
voorkomen. 
Verder zie ik dat in de kwartaire sec-
tor vooral in die van bejaardenzorg 
nog heel wat werk te doen valt. We 
worden steeds ouder en het aantal 
behoeftigen neemt daarom toe. Fami-
lieverbanden zoals die vroeger be-
stonden, zijn er niet meer en behoefti-
ge mensen moeten dus vaker in insti-
tuten worden opgenomen of thuis 
door beroepskrachten worden gehol-
pen. Ook dat schept werk. 
Een ander punt is dat onze manier van 
leven, die gekenmerkt wordt door een 
steeds verdergaande individualise-
ring, veel risico's meebrengt. Mensen 
moeten omdat ze overspannen raken, 
vroegtijdig hun carrière afbreken, of ze 
raken in de zorgen door het opnemen 
van credieten; zelfs huwelijken lopen 
tegenwoordig veel vaker op een schei-
ding uit en de hierdoor ontstane 
problemen vergen veel zorg èn dus 
veel dienstverlening. Veel dienstver-
lening betekent ook, méér goed mana-
gement en voorts is er nog heel wat te 
doen op het gebied van bestuurlijke ef-
ficiëncy. Er is nog iets anders. Ons le-
ven is toch totaal veranderd? De men-
sen krijgen tegenwoordig veel meer 
onderwijs en voor de toekomst zie ik de 
educatieve-verlofsperioden vorm krij-
gen en toenemen. Vroeger zag je dat 
patroon alleen bij de  hogere beroepen, 
maar her- en bijscholing is nu ook voor 
veel lagere beroepen gewenst. Dat alles 
levert veel meer werk op in de onder-
wijssector. Maar dat betekent wel dat 
we ons als maatschappij veel meer 
zullen moeten organiseren met het oog 
op het realiseren van werkgelegen-
heid. De behoefte van de mensen 
waarin door collectieve voorziening 
wordt voorzien, moet veel systemati-
scher worden onderzocht en vervol- 

  

gens in arbeidsplaatsen worden „ver-
taald". 
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om de keuze op de arbeidsmarkt en de 
mogelijkheid om te werken te vergro-
ten. Ik moet er niet aan denken, dat wij 
straks een nieuw proletariaat van 
werklozen zouden krijgen. Een basis-
inkomen kan tot een betere verdeling 
van arbeid bijdragen." 

- Is Nederland het enige land, waar 
over een basisinkomen wordt gedacht? 
Van Stiphout: „Voorlopig zullen wij 
het enige land zijn ja." 

- Kun je dat als land in je eentje gaan 
doorvoeren? 
Van Stiphout: „Dat kan wel..." 

- Maar hoè gaan de mensen daar te-
genaan kijken? Levert dat geen scho-
keffect op? We zitten met gigantische 
financiële tekorten en dan komt er een 
plan op tafel om iedereen een basisin-
komen te geven.. . 
Van Stiphout: „Gezinnen met kinde-
ren ontvangen toch kinderbijslag van 
de staat? Dat vindt niemand toch gek? 
En indertijd heeft de invoering daar-
van ook geen schok-effekt teweeg ge-
bracht. Bovendien ontvangen nu ook 
veel mensen een inkomen zonder dat 
ze er voor werken: mensen krijgen een 
uitkering als ze ziek zijn, als ze werk-
loos zijn..." 
van stiphout 
- U zei: het doel van een basisinkomen 
is de keuze op de arbeidsmarkt vergro-
ten en partners méér mogelijkheden 
bieden om samen te gaan werken. 
Maar zijn die arbeidsplaatsen bij de 
voortschrijdende automatisering wel 
te creëren? 
Van Stiphout: „Om uit het economi-
sche slop te komen waarin we nu zit-
ten, zijn méér maatregelen nodig dan 
arbeidsplaatsen creëren. Ons hele con-
sumptiepatroon zal drastisch moeten 
veranderen. Zo zullen mensen die nog 
steeds een te lage huur betalen omdat 
voor veel woningen de huren niet ge-
harmoniseerd zijn, bereid moeten zijn 
om meer uit te trekken voor wo-
nen .. ." 

   

Stimulans voor vrijwilli-
gerswerk? 
- Gelooft u- om nog even terug te komen 
op dat basisinkomen - dat dit een sti-
mulans kan zijn voor vrijwilligers-
werk? 
Van Stiphout: „Beslist. Het is toch zo 
dat ook nu vrijwilligerswerk voorna-
melijk wordt gedaan door mensen die 
al een ruim inkomen hebben en min-
der door mensen die van een uitkering 
of een laag inkomen leven. Ik hecht erg 
veel waarde aan vrijwilligerswerk. 
De tendens is om alles te professiona-
liseren, maar ik heb wel 'es het idee 
dat er vaak teveel poeha wordt ge-
maakt over dat professionalisme. 
Professionals in de sociale dienstver-
lening gedragen zich soms als chirur-
gen, die over leven en dood moeten 
beslissen. Ik geloof dat men daar wel-
eens aan de eigen mythe bouwt. Na-
tuurlijk neemt in onze wereld, waar 
een streven naar organisatie en per-
fectie is, het professionalisme toe. 
Maar ...niet alle noden en zorgen 
kunnen worden opgepikt door profes-
sionals. 
Allerlei zaken, waarbij ik zeker denk 
aan het werk met buitenlandse werk-
nemers en hun gezinnen - vooral als 
het gaat om vragen van integratie in 
onze samenleving- kunnen uitstekend 
door vrijwilligers worden gedaan. Dit 
zijn immers ook problemen die veel 
geduld en tijd vergen. Misschien moet 
er wel iets worden gedaan aan de ver-
draagzaamheid tussen vrijwilligers en 
professionals, waarbij voorop moet 
staan dat inzetbaarheid van vrijwilli-
gers goed is! 

Zolang dat basisinkomen er niet is, 
moet je vrijwilligers misschien een 
kleine financiële genoegdoening ge-
ven; een onkostenvergoeding? Ik weet 
het niet precies hoor. In een wereld 
waar betaling regel is, moet niet als 
voornaamste kenmerk van vrijwilli-
gerswerk de „niet-betaling" gelden. 
Als enige betaling of onkostenvergoe-
ding de inzet en continuïteit ten goede 
komt, waarom dan niet? Ook vind ik 
dat je niet alles mag vragen: als iemand 
zich één of twee avonden per week wil 
inzetten, moet er niet geprobeerd wor-
den om iemand óók voor ieder week-
end te strikken. 
En je moet de mensen ervan overtui-
gen dat vrijwilligerswerk gèèn onbe-
nullig werk is, dat je in dit werk ook op 
iemand moet kunnen vertrouwen. 
Het is niet goed als continuïteit ont-
breekt. Voor mij bestaat er geen ver-
schil tussen betaald en onbetaald 
werk. Het is allebei even belangrijk. 
Het meest kenmerkende van vrijwilli-
gerswerk is, dat je er geen „CAO voor 
hebt afgesloten". 
Maar voor de rest is het werk." 

- Dat méér komt dan toch bij de huis-
baas terecht, die kan het oppotten. Wat 
schieten wij daar nou mee op? 
Van Stiphout: „De huisbazen zijn te-
genwoordig veelal woningbouwcorpo-
raties. De overheid kan er iets aan doen 
dat zij het geld niet oppotten maar be-
steden aan nieuwbouw, stadsvernieu-
wing en aan renovatie van de wonin-
gen. En dat levert dan weer werk op. 
Daarnaast zouden wij minder vaak in 
het buitenland met vakantie moeten 
gaan, de auto minder moeten gebrui-
ken en vaker gebruik maken van het 
openbaar vervoer, waar ik dan gelijk 
aan toe wil voegen, dat dit aanzienlijk 
verbeterd moet worden, wat ook weer 
veel arbeidsplaatsen kan opleveren. 
Door de consumptieontwikkeling 
van de laatste tien jaar: dus vakanties 
in het buitenland, door de aanschaf 
van auto's die in het buitenland wor-
den geproduceerd, zijn we minstens 

   

     

Ank van Zachten 
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Tot de basis-discussiestukken van de Algemene Vergadering 
1981 hoorde ook de notitie „MENSEN HELPEN MENSEN..." 
Hierover werd de volgende uitspraak gedaan: 

„De Algemene Vergadering van Humanitas is van mening dat onderlingen 
hulp, zoals omschreven in de notitie „Mensen helpen mensen..." op basis 
van artikel 2 van onze statuten, naast en binnen het vrijwilligers- en profes-
sionele werk actief in de vereniging moet worden bevorderd". 
„De Algemene Vergadering verzoekt aan alle afdelingsbesturen— te begin-
nen in 1982 — de leden jaarlijks een afdelingsprogramma aan te bieden. 
Aan het hoofdbestuur wordt opgedragen, op de A.V. '82 verslag uit te 
brengen omtrent het aantal afdelingen met een eigen jaarprogramma en 
omtrent de ervaringen die daarmee werden opgedaan". 

• 

VERGADERING 1981 • ALGEMENE VERGADERING 1981 • ALGEMENE VERGADERING 1981 • 

. 	. Praten over jeugdprojekten . . 

vervolg van pag. 7 

Haas de opmerking „dat de vereniging 
er financieel weliswaar was uitge-
sprongen, maar dat er wel een ver-
schuiving is te zien: grote afdelingen 
mèt personeel worden armer, de kleine 
afdelingen zijn er beter op geworden". 
En ook: „dat Humanitas zich in de ko-
mende jaren ernstig moet beraden hoe 
de vereniging zich zal moeten bijstel-
len". De heer De Haas wees een voor-
stel om de tekorten via een contribu-
tieverhoging te dekken, krachtig van 
de hand. Hij wekte de afdelingen 
evenwel op om geld dat zij niet nodig 
hebben, niet in eigen kas te houden 
maar centraal als deposito onder te 
brengen. 

Nadat eensgezind en in sneltreinvaart 
een aantal andere punten van het huis-
houdelijke gedeelte behandeld waren, 
kwam de motie over 21 november aan 
de orde. En toen hierover het laatste 
woord was gezegd was er intussen zo-
veel tijd verstreken dat een aantal pun-
ten eerst op de volgende algemene ver-
gadering aan de orde zal komen. Er was 
nog net tijd genoeg om over de samen-
stelling van het hoofdbestuur te stem-
men. 
De zittingsperiode van acht hoofdbe-
stuursleden liep per 31 oktober af. 
Zeven van de acht stelden zich her-
kiesbaar; terwijl mevrouw R. M. 
Haas-Berger zich wegens drukke 
werkzaamheden elders, moest terug-
trekken. 
Met algemene stemmen werden her-
kozen: A. van Oosten (in de functie 
van secretaris), W. de Haas in de func-
tie van penningmeester en de dames I. 
Gnther en P. G. Prins, en de heren J. 
P. Boersma, B. Israël en J. Witteveen. 

A. v. Z. 
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In Deventer werd op zaterdag 28 november j.l. het eigen huis aan de 
Singelstraat onder zeer grote belangstelling officieel in gebruik geno-
men. Natuurlijk veel speeches en veel cadeaus! Humanitasvoorzitter dr. 
H. Rengelink bood namens het hoofdbestuur een klok en . .. een trapleer 
aan. Nuttige cadeaus, waarmee Gé van der Meulen (1) en Dinie Landman 
(r) — gezien de vergenoegde gezichten — best tevreden waren. 

Op vrijdag 6 november werd in Ellecom het geheel vernieuwde 
Humanitas kinderhuis Ellinchem officieel in gebruik geno-
men. Bewoners, personeel, directie en bestuur waren terecht 
trots op hetgeen ze aan de duidelijk geïmponeerde belangstel-
lenden konden laten zien. Zo'n opening gaat nu eenmaal ge-
paard met veel sprekers en directeur Hans Hogema gaf aller-
eerst het woord aan mr. A. Stempels, voorzitter van het Stich-
tingsbestuur. Hij herinnerde eraan dat „op deze plaats ooit 
eens een oud familiepension had gestaan, dat door Philip van 
Praag als kinderhuis was ontdekt". Maar dat oude huis werd 
ondanks alle goede zorgen tè oud en tien jaar geleden werd er 
voor het eerst over een mogelijke verbouwing gepraat èn ge-
schreven. De keus was nieuwbouw of verbouwing. Het werd 
nieuwbouw. 
Hij schetste de lange lijdensweg van deze nieuwbouw, waarbij 
gemeenteverordeningen en justitiële voorschriften soms tot 
Kafka-achtige toestanden konden leiden. Maar mede dankzij 
de inzet van architekt Zuidbroek, de deskundige van Justitie, 
de heer Brummel en van een onvermoeibare ex-directeur Van 
Eerde was het nieuwe gebouw er gekomen. 

De afdeling Rheden-Roozendaal had had opgebracht, voor de aankleding 
met een geld-actie die 25.000 gulden gezorgd, terwijl ook Limburg met een 

ELLINCHEM 
OFFICIEEL 
GEOPEND 
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gift van 6000 gulden hieraan had bijge-
dragen. En de handwerkclub van het 
humanistische (bejaarden) Lorentz-
huis zorgde met een prachtig 
wandkleed voor een letterlijke aankle-
ding van de hal. Namens het bestuur 
bood de heer Stempels een bel aan, 
waarmee hij tegelijkertijd de officiële 
opening verrichtte. 

Als tweede spreker nam hoofdbe-
stuurder Philip van Praag het woord. 
Hij stond uitvoerig stil bij de humanis-
tische opvattingen over kinderhuizen, 
„waarmee we zo'n dertig jaar geleden 
zijn begonnen." 
Ons doel, aldus de heer Van Praag is, 
om kinderen het geloof in zichzelf en in 
anderen terug te geven. Anderzijds is 
het de bedoeling om mogelijkheden te 
scheppen, opdat geplaatste kinderen 
zo snel mogelijk weer in een gezinsmi-
lieu kunnen terugkeren. „De basis-
voorwaarde voor onze wijze van wer-
ken is vooral trouw-zijn aan het kind." 

Nog meer cadeaus 
De voorzitter van Afdeling Eemland, 
de heer Limper, kwam letterlijk een 
duit in het zakje doen: tijdens de actie 
van de afdeling Rheden-Roozendaal,  
was Eemland niet in staat geweest om 
iets bij te dragen, maar nu kwam hij dat 
verzuim goed maken. 
Voorzitter Wiering van de afdeling 
Rheden-Roozendaal bood een foto-
collage aan van „hoe het was geweest 
en hoe het is geworden", met de wens 
erbij dat deze aanblik steeds opnieuw 
een stimulans mag zijn om zo verder te 
gaan. 

De heer Postma, vrijwillig bouwco5r-
dinator, kwam hier vele jaren geleden 
al als jong broekje binnen; 8 jaar gele-
den keerde hij terug voor de Stichting 
Ideaal Bouwen en hij was verheugd dat 
hij had mogen meewerken aan dit re-
sultaat. Vooral verheugd, omdat de 
omwonenden van mening zijn, „dat je 
niet ziet dat er iets verdwenen is". Ook 
vond hij dat het wel eens mocht wor-
den gezegd, dat er voldoende geld van 
de overheid was gekomen om dit huis 
te realiseren. 
Flip Heil, die sinds 30 jaar als Sin-
terklaas Ellinchem regelmatig een be-
zoek bracht, kwam namens Het Vrije 
Volk een aantal leg-puzzles aanbieden 
en beloofde nog vele jaren als een goeie 
Sint op bezoek te komen, als de ge-
zondheid hem dit zou toestaan. 
Tenslotte voerde als laatste architekt 
Zuidbroek het woord, „die vaak het lid 
op de neus had gekregen, maar ten 
slotte toch tot de vriendenkring was 
gaan behoren." 

Omdat „de kinderen het goed hadden 
gevonden dat iedereen vrijelijk het 
huis en gebouwen kon bezichtigen", 
zwermden na al die sprekers de be-
langstellenden over het terrein uit, om 
met eigen ogen te aanschouwen dat er 
geen woord teveel was gezegd over wat 
er in Ellecom was bereikt! 

Joop van Dalen 



Aan de 21 november demonstratie tegen de kernbewapening in Amster-
dam ontbraken de humanisten niet. Dat wilden ze best weten, gezien het 
spandoek: Humanisten tegen kernbewapening. 
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Met vereende krachten 
In de Humanitas-serie Van Mens tot 
Mens, verscheen als nr. 9: „Met ver-
eende krachten; van project gecoijr-
dineerd bejaardenwerk naar sociaal 
adviesbureau voor ouderen". Dit 
boek dat Ben Droste in opdracht van 
de Bestuurscommissie Humanitas 
Welzijn Ouderen, schreef, werd op 5 
november j.l. in het perscentrum 
Nieuwspoort in Den Haag tijdens een 
persconferentie, met het karakter van 
een forum aan de buitenwacht gepre-
senteerd. 

In zijn boek toont Ben Droste aan dat 
het project bejaardenwerk de beli-
chaming is geworden van alle goede 
bedoelingen waarmee we in Welzijns-
Nederland bezield zijn ten opzichte 
van ouderen. De uit Scandinavië 
geïmporteerde constructie van het 
dienstencentrum bleek in de Neder-
landse verhoudingen niet geschikt om 
de gespecialiseerde en verzuilde voor-
zieningen aan elkaar te ketenen. Daar-
om werd een Rijksbijdrage-regeling 
voor deze centra ook van toepassing 
verklaard op andere georganiseerde 
pogingen om een spil voor die brood-
nodige samenwerking te smeden. Die 
andere pogingen worden aangeduid 
met de verzamelterm „project gecoër-
dineerd bejaardenwerk" die echter 
evenals de dienstencentra niet blijken 
te voldoen om het raderwerk van voor-
zieningen in onderlinge samenhang te 
brengen. 

Ben Droste beschrijft de historische en 
actuele achtergrond van de organisato-
rische chaos in het plaatselijke wel-
zijnswerk voor ouderen en ontwikkelt 
van daaruit een voorstel voor een in-
grijpende reorganisatie. 

Voor de presentatie in Nieuwspoort 
waren niet alleen de nieuws-media 
maar ook deskundigen uitgenodigd 
van wie bekend was, dat zij kritisch 
tegenover „Met vereende krachten" 
stonden. Ze kregen hier volop gele-
genheid hun mening te geven: De heer 
P. Smulders van de regionale indica-
tiecommissie bejaardenoorden te Bre-
da merkte o.m. op: in het boek staat dat 
de indicatiecommissie als concurrent 
van het project gecoërdineerd bejaar-
denwerk naar voren is geschoven en 
zelfs een geduchte concurrent is. Hij 
vroeg zich af of dit nu wel juist is. Wel 
was hij het ermee eens dat het huidige 
systeem van indicatie niet deugt. Me-
vrouw N. van de Bor, voorzitter indica-
tiecommissie Utrecht zei zich met 
moeite door de eerste hoofdstukken te 
hebben geworsteld. Bij de hoofdstuk-
ken 4 en 5 begon er iets bij haar te 
gloeien. Maar ze zag een weg vol obsta-
kels naar het ouderen adviesbureau. 

Vreemde taal 
Ook mevrouw Moes, arts en bestuurs-
lid van De Rietvinck te Amsterdam, 
zag zich verdwaald in het bargoens. Zij  

is meer bekend met het praktische 
werk. Voor haar is het boek in een 
vreemde taal verschenen. Volgens 
haar was een bekorte en ook voor de 
leek meer leesbare editie nodig. 

De heer M. Jones, Stichting Bejaar-
denwerk Oost Flakkee vond de voor-
stellen tot het opzetten van een drietal 
kaders op plaatselijk niveau, waarin 
het ouderenbeleid gestalte moet krij-
gen, verbazingwekkend. Hij zag dit als: 
los van elkaar, ieder zijn eigen tuintje 
van een stevige omheining voorzien. 
Zijns inziens leidt dit tot versnippe-
ring. Mevrouw H. Hofman consulent 
ouderenwerk bij de Stichting Voorzie-
ningen voor Ouderen te Den Haag, was 
van mening dat Humanitas zich moest 
schamen voor deze nota. Men zou maar 
eens te rade moeten gaan bij de oude- 

ren zelf. Project, doelstelling, taken, 
bestuur en projectleider worden op lis-
tige wijze door elkaar gehanteerd. Zij 
constateerde een te grote pretentie en 
chaos. „Wij praten liever over onze 
concrete projecten en de daarbij opge-
dane ervaringen en belemmeringen en 
goede bestuurlijke voorwaarden om 
ons werk te continueren." De heer J. M. 
Smit (COSBO) zag „het afslanken van 
het GBW tot het „makelen" in de hulp-
vraag en het hulpaanbod als een be-
dreiging voor het welzijn van ouderen. 
Ondersteuning van het emancipatie-
streven, het adviseren van de overheid, 
en het beleidsmatig coordineren van 
welzijnsinstellingen worden in het 
reorganisatieplan van de bestuurs-
commissie Humanitas overboord ge-
zet. Hij was van mening dat taken die 
een wezenlijke bijdrage kunnen leve-
ren aan het wegnemen van belemme-
ringen en achterstanden t.a.v. het wel-
zijn van ouderen, aan het GBW worden 
ontnomen. 

In zijn beantwoording zei Ben Droste 
ondermeer dat de werkelijke noden 
van ouderen niet bekend zijn, dat het 
permanent nodig is om een luister-
functie in te stellen voor ouderen om 
de achterstand te analyseren. Pas dan 
krijg je signalen over wat er ontbreekt 
en die signalen mag je niet laten liggen. 
Je moet geen fopspeen gebruiken. De 
ouderen-adviseur, moet zich houden 
aan zijn taak. Zo nodig aan zijn be-
stuur, maar ook en vooral aan de uit-
voerenden zoals maatschappelijk wer-
ker, wijkzuster e.d. 

„Met vereende krachten" is te bestel-
len bij Humanitas door f 20,— (inclu-
sief verzendkosten) over te maken 
naar giro 582000 ten name van Huma-
nitas, Amsterdam. 



Knar 
new 
STOF 

125 jaar vrij-denken 
Op 11 oktober j.l. bestond de vrijden-
kersvereniging „De Vrije Gedachte" 
125 jaar, wat met een in Arnhem ge-
houden jubileum-congres feestelijk 
werd gevierd. Tijdens deze bijeen-
komst werd- als één der hoogtepunten 
- het gedenkboek „125 Jaar Vrijden-
ken",waaraan werd meegewerkt door 
o.m.  .  Constandse, J. Baars, Ch. van 
-Oostrom, M. Paulissen en J. Vis, gre-
presenteerd. Het is een boeiend verslag 
geworden van de veranderingen in on-
ze maatschappij en in mentaliteit in de 
afgelopen 125 jaar. Te bestellen: ƒ 30,—
overmaken op giro 4 160 018 t.n.v. 
DVG Postbus 1087, Rotterdam met 
vermelding van „125 Vrijdenken". 

Amnesty International 
Amnesty International is een campag-
ne begonnen tegen „verdwijningen". 
Overal in de wereld in Ethiopië, El Sal-
vador, Guatemala, Argentinië, Chili, 
De Filippijnen, Oost-Timor, laten 
overheden „mensen verdwijnen". Uit 
getuigenissen van mensen die hebben 
kunnen ontkomen, blijkt dat er in die 
landen concentratiekampen bestaan 
waar „verdwenen mensen" maanden-
lang worden vastgehouden en in zeer 
vele gevallen worden doodgemarteld. 
Op deze verdwijningen heeft A.I. nu 
een brochure uitgegeven: „verdwenen 
maar niet vergeten". U kunt het werk 
van A.I. steunen door lid te worden: 
Amnesty International, 3de Hugo de 
Grootstraat 7, Postbus 61 501, 1005 HM 
Amsterdam, tel. 020-84 79 05. Finan-
ciële steun van harte welkom op giro 
45 40 00. 

Meidenwerk 
Nieuwsbrief Meidenwerk is een kwar-
taaluitgave met informatie voor vrou-
wen en meisjes, die werkzaam zijn in 
onderwijs en vormingswerk. Nieuws 
op het gebied van boeken, films, arti-
kelen en scripties over meidenwerk. 
Het laatste nummer kan worden be-
steld door overmaking van f 2,50 
(inclusief verzendkosten) op postgiro 
430 53 49 ten name van Nieuwsbrief 
Meidenwerk, Oude Schans 23a, 1011 
KS Amsterdam. 

Telefoneren 
Alle Nederlanders met elkaar voeren 
jaarlijks ruim . . . twee miljard lokale 
en evenveel interlokale gesprekken. 
Met de bijna één miljard uitgaande in-
ternationale gesprekken betekent dat 
vijf miljard keer bellen per jaar. Ja, we 
praten wat af. Tien jaar geleden was dat 

nog de helft. Maar ja, toen ging het ook 
niet zo eenvoudig. Dat is ní anders: 
99% van de internationale kontakten 
wordt tegenwoordig ook automatisch 
gelegd. 

Één-ouder gezinnen 
Het Vormingscentrum Den Alerdinck 
organiseert van 19-21 februari volgend 
jaar een weekend Mens-en-Kinderen, 
bestemd voor één-ouder gezinnen. Aan 
de orde komen: is er meer vrijheid of 
on-vrijheid? hoe de rollen te combine-
ren van man en vrouw? ongehoor-
zaamheid? en voeden we elkaar op? 
Kosten van dit spel-, expressie- en ge-
spreksweekend f 71,— per persoon; 
kinderen van 1 tot en met 15 jaar ƒ 35,50 
p.p. Inlichtingen tijdens kantooruren 
tel. 05290-541 of schrijven naar Den 
Alerdinckweg 2 8055 PE Laag-Zu-
them, Zwolle. 

Zonne-energie 
Aan de verwarming van het Bollenbad 
in Noordwijk komt zonne-energie te 
pas. Hiervoor is het bad uitgerust met 
20 zonne-collectoren met een op-
pervlakte van 72 vierkante meter, die 
gedurende de zomermaanden worden 
aangesloten op de buitenbaden. De af-
deling Technologie van het Energie 
Centrum Nederland heeft het projekt 
begeleid en metingen verricht. 
Conclusie: één vierkante meter collec-
tor heeft energie opgebracht, die over-
eenkomt met 632 kWh per jaar, waar-
voor anderszins 87 kubieke meter 
aardgas nodig was geweest. 

Ontwikkeling en 
veiligheid 
Prof. mr. B. V. A. R45ling, emeritus 
hoogleraar aan de Groningse universi-
teit heeft een werkgroep gevormd, om 
de samenhang te onderzoeken tussen 
de soms snelle ontwikkeling van ont-
wikkelingslanden en de gevolgen 
hiervan voor de internationale veilig-
heid. Aan het onderzoek werken eco-
nomen, econometristen, juristen en 
polemologen mee. De werkgroep heeft 
al een rapport samengesteld „Ontwik-
keling en Veiligheid", dat uitgangs-
punt zal zijn voor een aantal deelon-
derzoeken. 't Rapport kan worden 
aangevraagd bij  Bureau Buitenland 
van de Rijksuniversiteit Groningen tel. 
050-11 75 75. 

Overdadig? . . . 
Er zijn mensen die straatverlichting 
maar een verspilling vinden. Nou ja, ze 
vinden dat het best wat minder kan. 
Maar het valt allemaal best mee: de 
openbare verlichting vraagt slechts 0,2 
á 0,3% van het totale energieverbruik 
in ons land. De ministeries van Eco-
nomische Zaken, Binnenlandse Za-
ken, Verkeer en Waterstaat hebben in 
samenwerking met de Nederlandse 
Stichting voor Verlichtingskunde een 
informatieblad samengesteld over de 
problemen, die met energiebesparing 
en openbare verlichting samenhangen. 
Donkere straten, zoals in de oorlog? . . . 
Je moet er toch niet aan denken! 

Alcohol 
„Voor 5 uur 's middags zal je mij 
nooit . . ." (gespeeld door De Nieuwe 
Bloemgroep) is een voorstelling over 
het gebruik van alcohol. Vanaf januari 
spelen zij „overal in het land", in kleine 
theaters, wijk- en culturele centra. In-
lichtingen over uitkoop, subsidie, ac- 
commodatie-eisen, 	doelgroepen, 
speeldata, enzovoorts worden graag 
gegeven door Jetta van Schijndel-
Ernst, Oudegracht 329, 3511 PC 
Utrecht tel. 030-31 75 38 tussen 11 en 16 
uur. Nooit op dinsdag! 

Almere 
Sinds 23 november j.l. telt de gloed-
nieuwe stad in de Zuidelijke IJssel-
meerpolders Almere 20.000 inwoners. 
Op 30 november 1976 kwamen de eer-
ste bewoners en als alles volgens plan 
gaat, zullen er rond 1990 ruim 80.000 
'Almerianen' zijn. Nu we toch in de 
'polders' zijn: in Lelystad (47.000 in-
woners) zullen in 1983 bijna 300 wo-
ningen aangesloten zijn op de stads-
verwarming. 

Emancipatie 
De Voorlichtingsdienst van CRM heeft 
een brochure uitgegeven over de 'Spel-
regels voor vrouwen in commissies, 
adviescolleges en regeringsdelegaties'. 
Schriftelijk aanvragen bij de voorlich-
tingsdienst CRM, Postbus 5406 2280 
HK Rijswijk (geen kosten aan verbon-
den). 

Blindheid 
Veel gevallen van blindheid worden 
veroorzaakt door gebrek aan vitamine 
A. Men schat dat er elk jaar zo'n kwart 
miljoen kinderen in de derde wereld 
door worden getroffen. Een groot aan-
tal van deze kinderen sterft jong. Uni-
cef is nauw betrokken bij programma's 
die door voedingsvoorlichting het te-
kort aan vitamine A bestrijden, maar 
ook worden veel vitamine A tabletten 
uitgedeeld. In bijvoorbeeld Bangla-
desh al 30 miljoen. Daar worden dan 
ook jaarlijks 17000 kinderen blind. 

Kierkegaard 
Toeristen die naar Denemarken gaan, 
blijken steeds grotere belangstelling te 
hebben voor de beroemde filosoof/ 
theoloog Séren Kierkegaard. Vooral 
Japanners en Fransen hebben grote 
belangstelling voor het werk en leven 
van deze beroemde Deen. Zijn graf is 
een ware trekpleister geworden en 
vandaar dat vervallen graven in de 
buurt zijn verwijderd, waardoor wat 
meer ruimte rondom Kierkegaard's 
graf is geschapen. 

Werken in de buurt 
De Joint in Den Bosch heeft gesprek-
ken van welzijnswerkers „met de 
buurt" gebundeld. Bedoeld voor ie-
dereen die te maken heeft met de prak-
tijk van het wijkgerichte werk. 
De brochure „Werken in de buurt" kan 
besteld worden bij de Joint, Den 
Bosch, even bellen: 073-13 99 20. 
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NIEU 

uit afdelingen 
en gewe 

AMSTERDAM. In „de hoofdstad des 
lands" is het eerste nummer van het 
Amsterdamse bulletin verschenen. De 
afdeling hoopt dat dit bescheiden be-
gin zal uitgroeien tot de geplande 8 pa-
gina-omvang, maar ook „met dit be-
scheiden begin is een reeds lang ge-
koesterde wens in vervulling gegaan", 
schrijft afdelingsvoorzitter Schoen-
maker. 

ASSEN. In Assen heeft de Humanitas-
afdeling in samenwerking met het 
Humanistisch Verbond een cursus 
over uitvaartbegeleiding georgani- 

seerd, waaraan door vijftien mensen 
werd deelgenomen. De vraag naar een 
humanistisch uitvaartbegeleider werd 
steeds groter, vandaar deze cursus. 
Degenen die bij begrafenis of crematie 
een humanistisch uitvaartbegeleider 
willen, kunnen kontakt opnemen met 
het gewestelijk kantoor van Humani-
tas: tel. 05920-11121. 

FRIESLAND. Het gewest Friesland 
van Humanitas heeft op dinsdag 24 no-
vember een informatieve avond belegd 
over Plaatselijk Welzijnswerk voor 
Ouderen. Michael Kerkhof (van JOT) 
hield een inleiding over de nieuwe 
Humanitas-uitgave „Met vereende 
krachten", waarna een levendige dis-
cussie volgde. In Friesland is men zeer 
tevreden over dit begin van het „win-
terseizoen". 

NOORDENVELD in de kop van Drente 
is een afdeling in oprichting, schrijft de 
heer Beckman ons. Men is daar bezig 
Humanitas wat meer bekendheid te 
geven dan tot nu toe het geval is ge-
weest. Kortgeleden had „deze onbe-
kende" samen met ABAL en HIVOS 
een stand op de Jaarbeurs van Roden. 
Duizenden mensen hebben toen een  

blik kunnen werpen op de uitgaven en 
op het doen en laten van Humanitas. 
De afdeling hoopt dat dit in de toe-
komst veel nieuwe leden gaat opleve-
ren, al moet er nog wel veel werk voor 
worden verzet." Nou, sterkte Noor-
denveld! Dat moet toch lukken? . . . 

ZUID-DRENTE. Uit het „gezellige" 
ledenkontaktblad van de afdeling 
Zuid-Drente een „heel kort verslag" 
van de deelname aan de Expansie-
huishoudbeurs, die van 22 t/m 26 sep-
tember in Hoogeveen werd gehouden 
„en waar Humanitas, samen met het 
H.V. standruimte had gehuurd waar 
ABAL-artikelen werden verkocht. Van 
de opbrengst kunnen bijvoorbeeld in 
Sri Lanka ongeveer 13 mensen een jaar 
eten. Er zijn erg veel bezoekers ge-
weest en Humanitas heeft een aantal 
nieuwe leden mogen inschrijven." 

ZWOLLE. Nadat mw. Ank de Groot 
onlangs door de NCRV was uitgeno-
digd om voor de radio een uiteenzet-
ting te geven over de telefoonketen, 
kreeg ze veel telefoontjes uit de regio 
en ook de Kruisverenigingen hebben 
folders aangevraagd „om die aan hun 
verpleegsters uit te delen.' 

DUIZEND LEDEN 
vrijwillige hulpverlening zowel vanuit 
het oogpunt van kwaliteit als van soli-
dariteit. 
Met veel genoegen kwam de afdelings-
voorzitter G. A. Drewes van het Huma-
nistisch Verbond Humanitas felicite-
ren met het duizendste lid. Want: ver-
sterking is in deze tijd dringend nodig 
om het vele en goede werk van Huma-
nitas te kunnen verrichten. 
De eerste (gesalarieerde) en nu oud-di-
recteur van het Gewest Drente, de heer 
W. Wolters, was blij dat de afdeling er 
nu heel wat beter voor staat dan in de 
tijd toen hij begon. . . Er was toen (1954) 
voor twee maanden salaris in kas, de 
afdeling telde 17 leden in het Holland-
sche Veld en 75 in Hoogeveen. Het was 
zorgwekkend, maar niet hopeloos. 
Hoewel dat er wel eens op leek, want in 
1960 werd de voorzitter ziek, de pen-
ningmeester ging weg en de secretaris 
wilde ook vertrekken. Maar na de 
komst van Renken keerden de kansen 
en kwam er schot in de afdeling. 
Mevrouw Berenpas zou later ook de 
heer Renken een veer op de hoed ko-
men steken en. . . een cadeau aanbie-
den omdat hij de actieve spil van de 
afdeling was. Maar de voorzitter speel-
de de lof terug naar het bestuur, dat in 
zijn geheel voor dit resultaat heeft ge-
zorgd. 
Daar~r bood Chr. van Oyen als ver-
tegenwoordiger van het gewestelijk 
bestuur zijn felicitaties aan. Hij ver-
trouwde erop dat het afdelingsbestuur 
het ledenbestand zou kunnen consoli-
deren en uitbreiden. 
Mevr. Marga van Egten-Kool besloot 
deze avond met een paar Drentse 
voordrachten en gedichten, waarbij 
vooral het gedicht over Westerbork, 
dat in de tweede wereldoorlog zo'n 
droevige rol vervulde, bij veel aanwe-
zigen ontroering wekte. 

Joop van Dalen 
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Op dinsdag 24 november j.l. was het feest in de bovenzaal van 
het Jannes van der Sleedenhuis in Hoogeveen. Feest omdat de 
Afdeling Zuid-Drente het 1000ste lid had ingeschreven. Veel 
feest-redenaars voerden daar uiteraard het woord. Als eerste 
de trotse afdelingsvoorzitter, J. Renken, die alle aanwezigen, 
waaronder natuurlijk „nummer 1000", welkom heette. Eigen-
lijk was deze bijeenkomst al in het voorjaar gepland, maar voor 
Zuid-Drente betekent uitstel geen afstel. In 1954 werd de afde-
ling opgericht, in 1964 bestond die uit 50 leden, in 1970 waren 
dat er ca. 500 en in 1981 werden dat er duizend. Voorwaar een 
goeie groei, vond de voorzitter. 

 

      

Ook dr. H. Rengelink, landelijk voor-
zitter van Humanitas was naar Hooge-
veen gereisd om getuige te zijn „van 
deze vreugdevolle gebeurtenis". Bij-
zonder verheugend vond hij, dat de 
vele nieuwe leden die aanwezig waren, 
zo jong waren. 

 

Er is steeds meer werk voor een ver-
eniging als Humanitas, die vergeleken 
met confessionele zusterinstellingen 
overigens wel op onrechtvaardige wij-
ze tekort wordt gedaan als het om pro-
fessionele krachten gaat. Maar Renge-
link wilde ook krachtig pleiten voor 

  

     

 

Duizendste lid Mw. T. Nijstad-Kreegt gefeliciteerd door Humanitas-voorzitter Rengelink. 

  



Waar is Humanitas bereikbaar 
Centraal Bureau, J. W. Brouwersstraat 
020-739444 (9-12.30 — 13.30-17.00 uur.) 

Gewestelijke bureaus: 

16, Amsterdam. Telefoon 

Olde Gallileën 161, 
8922 AD Leeuwarden. 
functionaris E. A. Vrind 
Hoendiepskade lb, 9718 BD Groningen 
functionaris C. J. van Vliet 
Speenkruidstraat 279, 9404 HL Assen. 
functionaris B.J. Bhre 
van Nahuijsplein 1, 8011 NB Zwolle. 
functionaris H. Hiddinga 
Scheidenmakershof 18, 6511 
KH Nijmegen. 
functionaris Huub Mares 
p/a J. W. Brouwersstraat 16, 1071 LJ 
Amsterdam. functionaris S. Spaargaren 
p/a J. W. Brouwersstraat 16, 1071 LJ 
Amsterdam. functionaris A. Laarhoven 
Finnenburg 102, 2591 XT Den Haag 
functionaris E. Sevink 
Doornbos 44, 5121 RW Rijen. 
functionaris W. van Amstel 
Koning Willem III weg 4, 
4543 RD Zaamslag. 
functionaris J. L. A. Boogerd-Quaak 
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Friesland 

Groningen 

Drenthe 

Overijssel 

Gelderland 

Utrecht 

Noord-Holland 

Zuid-Holland 

Noord-Brabant 

Zeeland 

Tel. 05100-38617 

. Tel. 050-120633 

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

Tel. 080-233117 

Tel. 020-739444 

Tel. 020-739444 

Tel. 070-838397 

Tel. 01612-2166 

Tel. 01153-1618 

Amsterdam 
's-Gravenhage 
Rotterdam 
Z.-Limburg 
Utrecht 

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

Tel. 020-768181  
Tel. 070469608 
Tel. 010-764811  
Tel. 045-719090 
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UITSLAG 
HUMANITAS - STICHTING OMBUDSMAN- LOTERIJ 1981 
AALSMEER: J. L. M. Butot; ALKMAAR: J. Rede-
laar; K. C. Zwart; ALPHEN a.d. RIJN: F. J. op de 
Beek; AMERSFOORT: G. H. Boon; J. ten Hove; J. 
Heideveld; AMSTELVEEN: P. C. J. M. Nowak; 
AMSTERDAM: A. Warnsteker; J. P. Bergsma; mw. 
H. B. Jessurun; J. Septer; J. C. Last; mw. N. N.  J. de 
Groot; G. H. Slotboom; H. R. Drost; J. B. Ploeg; W. v. 
Neusden; A. Stol; J. Breur; E. Blad-Degger; H. Dru-
ten; H. Wagemaker; P. Sentis: T. Boerstra: M. Kar-
reman; K. v. d. Helm; M. Kok; E. v. Dijk: P. Spier; M. 
Schipaanboord: P. Westerveld; M. Rijpkema; G. 
Klok; K. Lanz; A. J. Schol; W. G. Mulder: APEL-
DOORN: A. A. G. Oskarnp; H. J. Meijer; J. W. Lan-
geveld; ARKEL: P. J. Silvius; ARNHEM: Th. Mar-
kestein-Blanken; R. Donkers; A. Gieben; J. v. d. 
Giesen; E. de Vries-Boeken; J. van Schie; ASSEN: 
M Braaksma; BAARN: A. L. Bouma; T. Baarslag; 
BADHOEVEDORP: D. J. Heijkoop; BAREN-
DRECHT: J. de Neef; BAVEL: C. Bogaerts: BEEK-
BERGEN: W. Venema; BEETGUMERMOLEN: M. 
J. de Vries; BEILEN: K. Askes; BELLINGWOLDE: 
B. Brouwer; BERGAMBACHT: J. A. v. d. Vlist; 
BEVERWIJK: J. Veldman; BLIJHAM: F. A. v. d. 
Tuuk; BROUWERSHAVEN: C. Slabbekoorn; 
BRUNSSUM: G. Barten; BUSSUM: R. Bakker; J. 
Stolp; COEVORDEN: A. Boer; DELFT: A. P. Val-
star; J. W. Vink; C. Nieuwenhuijse; DEURNE: B. 
Nunen; DEVENTER: T. E. Lindt; A. T. de Rooij; W. 
Prins; DIEMEN: J. W. v. Hoorn; DODEWAARD: J. 
W. v. Hattum; DOORN: A. Schiedon; A. Veenen-
daal; DORDRECHT: H. v. d. Lee; J. v. Soelen; L. 
Marchand; G. de Jong; I. L. v. Houten; DRACH-
TEN: B. Bron; EINDHOVEN: P. M. Smits; F. C. M. 
v. Rooij; J. Speerstra; EMMEN: H. Oldenhuis; F. D. 
v. d. Werf; G. Bijlsma; ENSCHEDE: G. de Vries-

ike; A. Kleinlugtenbelt; A. v. Essen; EPE: G. van 
der Hoop; J. Nijhof; GASSELTERNIJVEEN: 
G.Velthuis; GELEEN: J. H. Aspers; GIETHOORN:  

K. 	Meester; GORINCHEM: J. K orpershoek- 
Krijgsman; GOUDA: P. J. Verbiest; 's-GRAVEN-
HAGE: T. Meijer; L. Th. Mol; A. v. Oijen; N. P. Cools; 
J. W. R. G. Ploegmakers; C. E. J. Beek; F. v. d. Pad; 
N. Taal; C. W. de Vreede; H. Pas; GROENEKAN: A. 
Groeneweg; GRONINGEN: F. Hoogstra; GRIJPS-
KERK: K. de Jong; HAAKSBERGEN: G. Herre-
wijn; HAARLEM: C. Meijer; J. W. Kok; A. v. Ber-
kum; H. J. Smalt; J. L. Sleijster; J. F. v. d. Wijden; 't 
HARDE: C. v. Rhijn; HEEMSTEDE: A. Keur-Lan-
ser; 's-HEERENHOEK: B. Balleur; HEEREN-
VEEN: J. Piek: R. 0. Metzlar; HELMOND: J. v. d. 
Nieuwenhof; HENGELO: J. te Riet-Scholten; J. G. 
Meijnen; HILVERSUM: J. Buwalda; mw. J. C. Spe-
ling; HOEK VAN HOLLAND: E. v. Oosten-v. d. 
Linden; HOENSBROEK: H. Ringerwole; HOL-
TEN: R. Petter; HOLWERD: L. Elzinga; HOOGE-
VEEN: P. J. van Zon; S. F. Hangers; HOOGE-
ZAND: E. de Vries; W. Kik; HOOGVLIET: H. Fok-
kens; HUIZEN: T. Slisser; JULIANADORP: G. 
Verhaegen; KAPELLE: F. Marijnissen; KERKRA-
DE: J. F. M. Hollanders; KRIMPEN a.d. IJSSEL: C. 
Blom; KROMMENIE: K. G. Aafjes; LEEUWAR-
DEN: S. Aukema; J. Vos; LEIDEN: J. Blansjaar; J. 
W. Lalau; LEMMER: H. Haveman; LOCHEM: J. P. 
Koert; MEPPEL: R. Oostindien; L. D. Vorstman; 
MIDDELBURG: T. M. P. Nillessen; J. H. Groene-
weg; NAALDWIJK: A. Kersten; A. Bruin; NEEDE: 
P. v. Tienhoven; NIEUWE TONGEN A. Noordijk; 
NIEUWERKERK a.d. IJSSEL: C. Hazenbroek; 
NIJKERK: J. v. d. Bom; NIJMEGEN: B. Cleij; Th. 
H. Leether; R. J. v. Carnpen; L. Terburg; NIJVER-
DAL: G. J. Heuver; OCHTEN: J. v. Eck; OEGST-
GEEST: : C. G. v. d. Ham OOSTEREND: Jac. Trap;  
OOSTERWOLDE: D. Kikstra; OOSTZAAN: H. 
Klwssen; OPMEER: P. U. Douma; OSS: M. A. 
Muller-v. Ast; PATERSWOLDE: G. de Bruin; 
POORTUGAAL: J.  Maaten; PURMEREND: J. E.  

van Lil; P. P. de Lege; RAAMSDONK: G. C. J. 
Donks; RODEN: J. Stevens; J. Muilwijk; H. Hui-
ting; ROOSENDAAL: M. van Dost; M. A. Aerden; 
ROTTERDAM: J. de Jong; W. C. de Jager; P. Vos; J. 
A. Hol; J. M. G. Nieuwstad; M. v. d. Berg-de Vit; G. L. 
IJ. E. Han; C. Steffen; M. Posthoorn-de Jong; C. J. 
Duker; A. v. Woerkom; L. J. Lengton; H. v. d. Heu-
vel; H. Vooys; Molenmaker v. d. Made; L. Timmer-
mans; B. Erwich; A. Mathol; W. Dorsman; RIJS-
WIJK: A. 0. van Ingen; SLUISKIL: J. de Blaaij; 
SOEST: M. F. Land; SCHIEDAM: G. Walthie; P. H. 
van IJzendoorn; J. Krommenhoek; TIEL: C. G. J. 
van Arkel; TILBURG: C. L. L. Kleitjens; 
UTRECHT: D. J. A. van Es; J. Kanis; M. H. van Zijl; 
G. W. Kragten; USQUERT: H. Dijkstra-Bijlsma; 
VEENDAM: Chr. Roll; VEENENDAAL: J. Mendez 
Varela; VEGHEL: A. H. M. v. d. Heuvel; VENLO: C. 
P. van Rens; VLAARDINGEN: J. van Santen; 
VLIELAND: A. N. E. Wortel; VOORBURG: C. van 
Oosten-Soetens; VOORSCHOTEN: E. de Jonge; 
WESTENDORP: H. Berkelder; WESTGRAFT-
DIJK: E. J. Kiefer; WEZEP: P. C. Meulenberg: 
WIERINGERWAARD: D. Steigstra; WINSCHO-
TEN: R. Walters; H. S. de Haan; WINSUM: J. de 
Vries; WINTERSWIJK: A. N. Comelisse; WOER-
DEN: J. E. Carijevschi; WOLVEGA: J. P. Jong; 
WORKUM: G. v. d. Bijl; WORMERVEER: F. Siepel-
Neudorff; WIJNJEWOUDE: D. Brinkman; IJMUI-
DEN: T. G. de Boer-Kooij; ZAANDIJK: R. Kaper; 
ZANDVOORT: H. Laurier-Vermeulen; ZEIST: H. 
de Vries; R. van Schagen; ZEVENAAR: B. J. Soete-
vent; ZOETERMEER: W. van Berkel; Th. Oduberjr; 
H. Sterk; ZOUTKAMP: L. Bol. 
Alle prijswinnaars hebben bericht ontvangen. 

Begin januari start onze voorjaarsloterij 1982 5 kan- 
sen voor vijf gulden met veel geldprijzen. 
U ontvangt hiervoor een acceptgirokaart. 
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LEGATEN 
Zij, die Humanitas in hun laatste wils-
beschikking een legaat wensen toe te 
kennen, zouden hiervoor de volgende 
formulering kunnen gebruiken: 

„Ik legateer, vrij van rechten en kosten, 
aan Humanitas, nederlandse vereni-
ging voor maatschappelijke dienst-
verlening en samenlevingsopbouw, 
gevestigd te Amsterdam, een som 
groot 	 gulden." 

Schenkingen, legaten en erfstellingen 
zijn onderworpen aan een verlaagd 
vast tarief van 10% ingevolge artikel 
241 lid 4 van de successiewet 1956, ter-
wijl voor schenkingen een bedrag van 
f 5000,— is vrijgesteld van schenkings-
recht en voor legaten en erfstellingen 
een bedrag van f 10.000,— is vrijge-
steld van successierecht. 
Zij, die Humanitas financieel willen 
steunen, kunnen dit doen door over-
making van een bijdrage op postgiro-
rekening 58200 of bij de Hollandse 
Koopmansbank 	(rekeningnr. 
63.50.11.581) ten name van Humanitas 
Centraal Bureau te Amsterdam. 

De redaktie van 
Van Mens tot Mens 

wenst de lezers 
een gelukkig 1982 


