
lrnaniqtiqr'h Opleidinas . 	.14. • • •••• • • ..... 	 _ 

BIBLIOT.HEEK 
797 	W AT Utrecht 

E N 
LEDENORGAAN HUMANITAS 33ste JAARGANG AUGUSTUS 1985 NE 4 

1 	 • 1..~~" 	
• 

• i 	11; ":. 

'' 

• ,.... 

. 	i 

. 

., 

• ... 
•  .. to...• •• 

j.  

. 

,i, 

\;7' 	••k:‘,‘,... 	• 	• 	•• 	jfes - 	• 	• 
'• ...:.,: Fs, 	• 	.-.,.• 	• 	•.- 	...,/ e 

	

». 	,.. 	. 	v.,•• • 	, 	, 	. 	. 	••• •••••• 	: 
• -• 	

... 	'•••
•
.,..C.,ji•'... 	. 	, 

• . 	"Ok, 	• 	.•.:. 

	

••,-; 	:4*.  . 	.. 	. 	• . 	‘ 	• 	 • 	. 	• ......t. 	
. 	

O• . 
i 

	

.. 	•.' . 	'. 	:-. ' 	4\c"" 	.. 	k 	''''' 
. 	•• 	..... 	... 	. 	‘ 	.  . 	-.-s 	•>4., 	.-•,4 	••, 	•• 	'', 

	

, 	: 	 k 	•,' 	..:. 	• 	.: 	., 	• 	•>,:. 
• . 	. 	

ni:;, 	••••••‘ 	• 	• ••••• 	e., • ' 
• 

•,* ."4„: •:. 
:, * 	ii. 	. miji. 	..... 	

. • • • 	• 	•"' 	• 

‘ 	" ` 	.1%.1‘ 	".i 	.. 	..\ • i": • • 	• 	• . • '‘V...‘ 	• ; 
• •«.-:•,•• 

..» 	'.. 	• 	• :. 	:•„.`k,\,'•:::.. 	.• • 	: • ' 	 . 	, .. 
-.. 	v 	' 	•: 	• 	. • .. 

• •• r 	%,... 

.14... 

..itarr ib. 

k . 	•.1/4. 111;••;.,... • 	.- • 	• 	. 
M  ti 

••• 	• 	''•.1 •• 	\> 	. 	j  d' 	• 	• 
‘15•2,,:.•, . 44 	•.!.

i 	
',•  

•k• 	S., 	',I. 	'• 	.'•':Z 	' • • 	 • 	: 

''' • 	..."‘1 ' 	•• • .. 	. 	. 	 i 
: ••• 	X' 	•-.. 	.. 	"‘ 	• 

• • 	. 	•",..3..; 	. • . 	..z. 	• 	. 	... 	:s 
..,\*.,.., 	vi:•• 	.. • 	•-•,,L. 	.. 

•'.k..1::,. 	••:.:.,..- 	,-,-•.„ 
.., 	-. 	• 	...,;•:.• 	-.... 	• . 	• 

.• ''s- 

	

is»,1 	' 
.., • . 

	

. 	 . 	• . 
• . • 

• . • i 

	

... 	• 

11 	k, 

- 	, 	 i 

•••;.4.  

; 	.. ». • .1 • 	• 	:<•.I1 
,ti,, 	 ' 	1,1 ... • •,, 	..•‘• • 	:.• • 	. :.• 
., . 	 •I 	• 	1:b• 

s.  

	

. 	• 	• 	 • 

. 	< 	

. 

•••• 
, 
. 	.' 	g.3.: . 	 •• 	• 

. 	.,:k. 
	.. 

L 	
. • ....,-,..J 	. 	. • .. 	• 	 • 

	

•••:, 	 ., 
.... 	• 

	

. 	• 	.. 	,•••• 	..... 
• 

. 	.. 

r-  

Z.».: 

•, • 

„ 
• • 

• 

• s.• 

4 

1, .; 	.• • 	_ 	... .. • 	.• 

• 

: 

. 

; 	• 

.: 	• •.' 	': , 	t• . 	• 

.‘,. 	. 

tr- 	'. 

4 

. 
• - 	• .:k .: 

	

. 	•;.,. 
• k, 

-. 	• 	• 	• 	• 	• 

	

. 	. 
• kk • : 	. 	- 	• 	• 	•„,' 

; • h'im,M, : !k 	• 	1A. 

•• 	 " 
vrTr4sewenaiwn~r-~~~~e~:§r~rtga,Piggtemmen~givene.oseg".~~~~5~~.~4~~5wrgrffrm 

• • ‘.t,'••;:,'-11.•,-i4 •4;-.;~;,-Vr03- -*;-''. 
— • 

•••• 	• 	̀• • 	 4  	• r.'.e •?•• 	;::.•:.:   

VERENIGINGSRAAD. Als wij-
ziging van de organisatiestruc-
tuur: verenigingsraad voorge-
steld. (pag. 6) 

VRIJDENKERS. Wat zijn vrij-
denkers toch voor mensen? Het 
antwoord op deze vraag vindt u 
oP Pag. 10. 

VEERTIG JAAR. Op 31 mei j.l. bestond onze vereniging veertig jaar. 
Het jubileumjaar gaat niet onopgemerkt voorbij: de algemene vergade-
ring van afgevaardigden, die op 25 en 26 oktober a.s. wordt gehouden 
gaat de nodige aandacht schenken aan dit heugelijke feit. Hoe? 
Dat leest u op pag. 5. 
Dat Rotterdam voorop liep met de viering leest u op pag. 7. 

ANDERS WONEN. Het gesprek over anders wonen (voor ouderen) is 
volop gaande. Dat is het architektenbureau Leo de Jonge Architekten 
B.V. Rotterdam, niet ontgaan. Dat dit bureau wil meedenken over 
alternatieven, blijkt uit het rapport „Wonen voor ouderen" dat dezer 
dagen is verschenen. (pag. 7 en 8). 

TEN SLOTTE: Onze gastcolumn op pag. 3: Vraag en antwoord van 
Humanitas/Vara-hulp (pag. 4), Jot (pag. 13); Kort van Stof en Afdeling 
en gewesten resp. op pag. 14 en 15. Op pag. 15 ook aandacht voor het 
Volkspetitionnement.  En kijkt u even op pag. 16? 
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Slecht gelezen 
Een opmerking over uw reactie op de 
brief van F. J. Verschoor uit Velp, opge-
nomen in uw blad van juni '85. 
De advertentie op de achterzijde van 
uw blad en de brief van (mijnheer?) J. 
Verschoor tonen het wit aan van een 
goede interpunctie. In de advertentie 
staat niet echt (dit woord is van u): 
„Wat is de beste manier om uw  geld te 
beleggen. . . hierin df hierin?" Er staat: 
(. . .) hierin of hierin. Vraagteken(s) 
ontbreekt/ontbreken. 
Meneer Verschoor heeft minder slecht 
gelezen dan u dacht en deed. 

Hoogachtend 
C. C. Nonhebel 

Rheden. 

Verbaasd en verontwaardigd 
In het ledenorgaan van Humanitas van juni '85 zag ik, dat u mijn reactie op het artikel „Achterstandsbewijs teken van armoede" had opgenomen. Tot mijn grote verbazing (en verontwaardiging) kwam ik tot de ontdekking, dat enkele 
essentiële delen uit mijn brief waren 
weggelaten. Ik noem ze u: 1 De naam 
van de schrijver van het artikel Mi- 

Van mens 
tot mens 

Ledenorgaan van Humanitas 
Verschijnt 6 x per jaar 

Jaarabonnement 
f 12,50 (leden gratis) 

Redactie: 
Jo Witteveen, Aad van Oosten, 

Wilko Post, Fleur Vos 
Marius Hofhuis, Michael Kerkhof 

Eindredactie: 
Ank v. Zachten-v. Buuren 

Vormgeving: 
Rob Hallatu, Studio Brouwer 

Druk: 
Brouwer Offset Delft 

Redactiesecretariaat: 
Sarphatistraat 4, 

1017 WS Amsterdam, 
Tel. 020-262445 

VAN 
A MENU 

'"ING 
BE 

chael Kerkhof liet u weg 
2 De alinea „Waar blijft het geluk van 
de mensen, indien alle positieve ele-
menten negatief worden uitgelegd" 
miste ik. 
3 Ook de slotalinea uit mijn brief: 
„Door dergelijke artikelen te publice-
ren doet u uw blad en ook het humanis-
me geen goed" ontbrak. 
Ik acht het onjuist, indien u brieven 
publiceert,  daaruit  delen weg te laten. 
Indien u uw lezers juist wilt inlichten 
dan verwacht ik, dat u in uw volgende 
blad een duidelijke rectificatie zult 
geven. 

Hoogachtend, 
Mevr. C. W. L. van Notten Blydenstein 

Maarnse Grindweg 26a 
3951 LK Maarn 

[Naschrift redactie: door gebrek aan 
plaatsruimte zijn we vaak gedwongen, 
ingezonden brieven in te korten, zoals 
ook duidelijk op deze pagina wordt 
vermeld. U „profiteert" dit keer van de 
„komkommertijd"...) 

Gèèn inhoud 
In een aantal steden duiken van tijd tot 
tijd pamfletten op waarin de kleur 
oranje het meest opvalt: het gaat hier 
om pamfletten van de Humanistische 
Partij. 
Het opinie-weekblad De Tijd wijdde 
onlangs een artikel aan deze groepe-
ring, waaruit blijkt dat de Humanisti-
sche Partij vooral een boodschap zon-
der inhoud heeft. Men is tegen van alles 
en nog wat; de maatschappij deugt 
niet, mddr. . waar is men eigenlijk 
vóór? Het is eenvoudig: als de partij de 
macht heeft verworven zal het allemaal 
wel voor elkaar komen. De partij zoekt 
dan ook op de eerste plaats volgelin-
gen, die zonder veel te vragen en met 
een weinig kritische instelling achter 
de leiding aanlopen. Een ding staat 
daarbij voorop: de partij wil groeien. 
Hiertoe benadert zij op een dikwijls 
overrompelende, agressieve wijze in 
het bijzonder de jongeren. 

Op deze pagina ruimen wij graag ruim-
te in voor de mening van onze lezers. 
Dat betekent niet, dat wij die altijd on-
derschrijven. 
De inhoud van de-brieven waarvan wij 
ons het recht voorbehouden die in te 
korten — blijft geheel voor rekening van 
de inzenders. 

Een humanistische groepering die 
slechts volgelingen zoekt? De aard van 
het humanisme spreekt zoiets per defi-
nitie tegen. Het Tijd-artikel vermeldt 
dan ook ergernis van het Humanistisch 
Verbond over het optreden van die zo-
genaamde humanistische partij. Vorig 
jaar probeerde het HV de registratie 
van de partij bij de kiesraad tegen te 
houden: helaas mislukte dat. Maar het 
Humanistisch Verbond zal opnieuw 
naar de rechter stappen nu de „huma-
nistische partij" zo vrij was om de 
naam van het HV-blad „HUMANIST" 
te gebruiken voor haar eigen orgaan! 

K. M. Amsterdam 
(naam bekend bij de redactie VMTM) 

Van Mens tot Mens 
Naar aanleiding van de besluitvorming 
over Van Mens tot Mens tijdens de Al-
gemene Vergadering van vorig jaar, 
heeft het hoofdbestuur besloten een 
onderzoek te laten instellen naar de 
wijze waarop ons ledenorgaan binnen 
de vereniging fucntioneert. Hiertoe 
vinden gesprekken plaats met een (be-
perkt) aantal leden van Humanitas om 
de mening te peilen over de inhoud van 
het blad en daarnaast wordt een klein 
aantal buitenstaanders gevraagd naar 
hun beeldvorming t.a.v. Humanitas. 
De bedoeling is om er achter te komen 
wat een optimale presentatie zou kun-
nen zijn voor Humanitas en voor Van 
Mens tot Mens naar leden en belang-
stellenden. Over de uitslag worden on-
ze leden t.z.t. geïnformeerd. 

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 
24-1, 4e  alinea van de Successiewet 
1956, terwijl voor 1985 voor schenkin-
gen een bedrag van f 6.348,— is vrij-
gesteld van schenkingsrecht en voor le-
gaten 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 bij de Hollandse Koop-
mansbank (rekeningnr. 63.50.11.581) 
ten name van Humanitas Centraal Bu-
reau te Amsterdam. 
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OOM 

GASTCOLLI M N 
Vooringenomenheid 
en Wantrouwen 

LANDELIJKE 
DERDE 

WERELD DAG 
Vier humanistische orga-
nisaties, t.w. HIVOS, 
HOM, HUM. VERBOND 
en HUMANITAS, hebben 
elkaar landelijk op het 
terrein van ontwikke-
lingssamenwerking ge-
vonden en organiseren op 
12 oktober a.s. voor het 
eerst gezamenlijk een lan-
delijke (derde wereld) dag 
voor alle geïnteresseer-
den: bedoeld als start voor 
het winterseizoen. 
Op die dag zal het gebouw van 
het Hum. Verbond in Utrecht 
Omgetoverd worden in „een 
markt voor elk wat wils", waar-
bij drie onderwerpen centraal 
staan: 

1. verkoop van derde wereld 
produkten 
2. HIVOS-projecten in ont-
wikkelingslanden 
3. mensenrechten: wat doe je 
ermee? 
o.a. presentatie HOM-missie 
Midden Amerika. 
Deze onderwerpen zullen ple-
nair kort worden ingeleid en in 
workshops worden uitgewerkt. 
Behalve nieuwe inhoudelijke in-
formatie is er volop gelegenheid 
Om ervaringen uit te wisselen. 
Tevens zullen er op deze markt 
permanent actuele video's en 
diaseries van HIVOS worden 
vertoond. De dag wordt besloten 
met muziek en een drankje om in 
Ongedwongen sfeer nog wat na 
te praten. Naast de (reeds) geïn-
teresseerden binnen de vier or-
ganisaties zijn ook nieuwe be-
langstellende van harte welkom. 
Hopenlijk worden de „deelne-
mers" via deze markt gestimu-
leerd om in eigen omgeving aan 
de slag te gaan. 

HOUDT 12 OKTOBER VRIJ 
VOOR DE EERSTE DERDE 
WERELD DAG! 
Méér informatie  bij HIVOS, 
Beeklaan 387, 2562 AZ Den 
Haag, tel. 070- 63 69 07. 
(Alle betrokkenen — voor zo ver 
bekend — ontvangen binnenkort 
een uitnodiging met aanmel- 
oungsstrook) 

Mijn hartekreet gaat over vooringeno-
menheid en wantrouwen. Want beide 
eigenschappen zitten mij hoog. En op 
de een of andere manier hebben we er 
allemaal mee te maken. Neem nu bij-
voorbeeld „de Russen". Dat hakt erin: 
meteen maar even over de Russen be-
ginnen. Kijk, daar komt die vooringe-
nomenheid al om de hoek kijken! En 
vergeet het wantrouwen niet. Ja, zegt 
u, maar daar hebben ze het ook naar 
gemaakt. Natuurlijk zijn we vooringe-
nomen tegen de Russen. En vertrouwen 
doen we ze voor geen cent. Ik herinner 
me de oorlogstijd nog erg goed. Timos-
jenko was mijn held als jongen. En we 
hielden allemaal de frontkaart bij. 
Hoever waren de Duitsers doorgedron-
gen in Rusland. En wat hielden ze toch 
kranig stand in Leningrad, dat drie 
jaar lang bombardementen en be-
schietingen te verduren had, waarbij 
vergeleken Rotterdam griezelig genoeg 
zéér verbleekt. Als men zoiets vergelij-
ken kan. En wat veerden wij niet op bij 
de „glorie-van-Stalingrad". De Russen 
waren onze bondgenoten, de Russen 
waren onze vrienden. En mede aan de 
Russen hebben we de overwinning op 
het fascisme te danken. De trieste eind-
balans sloeg wel héél dramatisch door 
naar de kant van de Russen. Twintig 
miljoen slachtoffers 	een véél- 
voud van alle andere geallieerden tesa-
men. En toch is op dit moment een 
groot percentage van de mensen echt 
bang voor de Russen. Of bang voor het 
systeem? 
We zullen daar nu niet dieper op in-
gaan. Maar je hoort of leest nooit iets 
positiefs over de Sovjet-Unie. En „ech-
te" Kremlinologen blijken het steeds 
weer bij het verkeerde eind te hebben. 
Is u dat ook wel eens opgevallen? Nee, 
uit de Sovjet-Unie kan niets goeds ko-
men, denken de meeste mensen. Toch 
zijn ze er nooit geweest. Men gaat al-
leen af op dat wat de kranten schrijven 
en de t.v. laat zien. En da's niet veel 
goeds. Daar zijn we het over eens. Ik 
ben er geweest, velen weten dat. Twee 
maal zelfs. Eén keer in verband  met het 
ouderenwerk. En een keer voor de 
Olympische Spelen. Maar ik ben dan 
natuurlijk geen Ruslandkenner. Ik heb 
er slechts éven aan kunnen ruiken. 
Maar ik heb wel m'n ogen  goed openge-
houden. En ik ben wel eens 's nachts 
m'n bed uit gegaan om op het Rode 
Plein te gaan kijken. En ik ben wel eens 
een dag alléén gaan toeren  met de fabu-
leuze ondergrondse van Moskou. En ik 
heb ook met „gewone mensen" op 
straat geprobeerd te praten. En ik heb 
ruim één uur smalfilm opgenomen. ge-
woon op straat of vanuit de rondvaart-
boot of bus. En toen ik eens een dag in  

een bejaardenhuis heb mogen rond-
neuzen en na afloop van die dag wilde 
weggaan gaf ik de directeur een hand 
ten afscheid. Maar hij gaf mij op elke 
wang een kus ten afscheid. Want zo zijn 
de Russen ook nog eens een keer. En 
wat wil ik daarmee nu zeggen? In ieder 
geval zoveel dat er een heleboel voor- 
oordelen bij mij zijn weggevallen. Ook 
mijn wantrouwen is sterk gedaald en ik 
zou er nog wel eens een keertje naar toe 
willen. Ondanks 	? Ja ondanks 
wat? Erge dingen die dáár gebeuren? 
Inderdaad, maar waar gebeuren geen 
erge dingen? Oh, ja, die atoomraketten. 
SS-20 of zo. Weet u wat mensen op 
straat aan mij vroegen? Daar in Mos-
kou? Wie die dingen eigenlijk had uit-
gevonden? En wie bereid bleek om ze te 
gooien ook? Wat moet je dan dáárop 
zeggen. Over vooringenomenheid ge-
sproken. En over wantrouwen. Maar 
nu nog de clou van het verhaal. Terwijl 
wij alsmaar verder bewapenen en ons 
aller spiraal omhoog schroeven, des-
noods met Starwars en al die nonsens, 
zijn die Russen met elkaar aan het pra-
ten over de periode na het jaar 2000. 
Wist u dat? In alle grote steden en in 
veel dorpen op het platte land zijn ge-
spreksgroepen bezig met die materie. 
Hoe wij in één gróót Europa, waar óók 
het Europese deel van de Sovjet Unie 
bij hoort (al vergeten wij dat meestal) 
straks samen verder moeten leven en 
werken. Gespreksgroepen horen thuis 
bij Hinnanitas, maar de Russen hebben 
ze ook. En zo'n onderwerp is lang niet 
misselijk. Want dát we ééns samen ver-
der moeten, staat als een paal boven 
water. Denken wij daar wel eens over. 
De katholieken en dat hoorde ik via de 
KRO-radio, hebben er al een Heilige 
Sint Methodius voor gecreëerd. Echt 
waar. Hij wordt als „bruggenbouwer" 
de patroon van Oost en West. En als u 
meer wilt weten over die gespreksgroe-
pen in de Sovjet-Unie kunt u ook dáár 
terecht. Hoe bestaat het. . . Als u nog 
op vakantie „moet" en als u nog geen 
reisbestemming heeft uitgezocht- 

.koop   eens een retourtje Moskou. 
Ga zelf eens rondkijken. En pak dan 
meteen de Hermitage in Leningrad 
even mee. Het is echt de moeite waard. 
En het waren onze bondgenoten. En er 
lopen best aardige mensen onder die 
260 miljoen Russen. Maar ja, dan moet 
je eerst je wantrouwen over boord zet-
ten natuurlijk. Om over die vóór-inge-
nomenheid nog niet eens te praten.. . 
Dat was mijn hartekréét. Ik hoop dat 
het voor u een hartewens mag worden. 
Want ééns zullen we toch sámen verder 
moeten, nietwaar. 

Marius Hofhuis 
mar 
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MANITASNARA-hulp 
G EN AM/OORD 

Vraag 
Ik ben een vrouw van 65 jaar, gehuwd met 
een man die nog geen 65 is. Welk bedrag 
aan AOW krijg ik nu? 

Antwoord 
Vrouwen van 65 jaar en ouder die ge-
trouwd zijn met een man die jonger is dan 
65 jaar krijgen per 1 april 1985 zelfstan-
dig recht op AOW-pensioen met te-
rugwerkende kracht tot 1 januari 1985. 
Dit AOW-pensioen bedraagt bruto 
f 782,08 per maand. Bovendien krijgt zij 
voor haar echtgenoot een toeslag die even 
groot is als dit bedrag. Samen dus 
f 1564,16. 
Die toeslag vervalt zodra hij 65-jaar 
wordt. Op dat moment krijgt ook hij een 
eigen AOW-pensioen. Hij moet daarvoor 
wel zelf een aanvraag indienen. 
Als u dus al vóér 1 april 1985 65 jaar was, 
doet u er verstandig aan zo spoedig moge-
lijk een AOW-pensioen aan te vragen. 
Een aanvraagformulier is te krijgen op 
het postkantoor. 

Vraag 
De bank geeft mij geen lening omdat ik 
„wanbetaler" zou zijn. Ik ben het daar- mee niet eens. Wat kan ik daartegen doen? 

Antwoord 
Een bank is volstrekt onafhankelijk in de 
beoordeling van de vraag of u een lening  

moet worden gegeven of niet. Men ge-
bruikt daarvoor de gegevens zoals die 
over u liggen opgeslagen bij de Stichting 
Bureau Kredietregistratie in Tiel. 
In beginsel is het wel nuttig, dat er zoiets 
als Kredietregistratie bestaat. Daardoor 
wordt voorkomen dat onbeperkt nieuwe 
leningen worden verstrekt zolang andere 
schulden niet voldaan zijn. 
Maar als de oude schulden wel afbetaald 
zijn, zou men ook niet langer als wanbe-
taler te boek moeten staan. Daarom is het 
ook zo, dat 5 jaar na het aflopen van de 
laatste lening de gegevens verwijderd 
worden uit de computer van het bureau 
Kredietregistratie. 
Als u van mening bent dat u ten onrechte 
het stempel van wanbetaler is opgelegd, 
kunt u bij de bank een speciaal formulier 
opvragen waarmee u het Bureau Kre-
dietregistratie kunt verzoeken u te infor-
meren over al datgene wat daar over u 
bekend is. Op die manier kunt u erachter 
komen wat nu precies de bezwaren tegen 
u zijn. 
Mocht blijken, dat het bureau uitgaat van 
verkeerde of achterhaalde informatie 
over u, dan kunt u dat corrigeren en ver-
vallen de bezwaren die men tegen u had. 
De Stichting Bureau Kredietregistratie is 
gevestigd in Tiel, Postbus 80, tel. 05440-
16041. 

Vraag 
Ik heb de Konsumentenman-uitzending 
over de voordeurdelerskorting gezien. 

Nu ben ik een alleenstaande moeder, mijn 
zoon van  18 jaar woont nog thuis en ik 
krijg een bijstandsuitkering. Gelukkig 
heeft  mijn zoon die net van school komt, 
direkt werk gevonden, waarmee hij 
f 800,— per maand gaat verdienen. 
Nu zegt de Sociale Dienst, dat mijn bij-
standsuitkering van f 1.324,—niet alleen 
omlaag gaat naar die van een alleenstaan-
de (f 1029,), maar dat ook dat bedrag 
nog eens gekort wordt met f 155,—. Ik 
houd dus maar f 874,— over. Hoe kan ik 
die korting ontwijken? 

Antwoord 
Voor ouders met inwonende kinderen, die 
een eigen inkomen hebben, zijn er niet 
veel mogelijkheden om de voordeurde-
lersmaatregel te ontwijken. De enige goe-
de mogelijkheid is eigenlijk om de kinde-
ren zelfstandig, op kamers, te laten gaan 
wonen. 
Het is niet mogelijk om de kinderen in het 
huis van de ouders kamerhuur te laten 
betalen: zo'n commerciële relatie tussen 
ouders en kinderen wordt niet geaccep-
teerd. 
Misschien heeft u kennissen, vrienden of 
familieleden, die wel een kamertje aan 
uw zoon willen verhuren. Er moet dan 
wel een huurovereenkomst gesloten wor-
den. En er moet een redelijke huurprijs 
afgesproken worden. Voor degene die de 
kamer ter beschikking stelt, kan dit wel 
gevolgen hebben voor de belastingen en 
de huursubsidie. 
Bij verhuizing van uw zoon kunt u nog 
wel afspreken, dat hij bijvoorbeeld regel-
matig thuis komt eten of slapen, zonder 
dat er gekort wordt. Op die manier kunt u 
dus de korting ontlopen. 
Maar als u net doet alsbf, door uw zoon op 
een ander adres in te schrijven, waar hij 
niet echt gaat wonen, dan is dat fraude. 
Met alle gevolgen van dien. 

Alcohol 
De organisatie Konsumenten Kontakt 
wil een verbod op de reclame voor alco-
hol. Het gebruik van alcoholhoudende 
dranken mag op geen enkele manier ge-
stimuleerd worden vindt zij. Alcohol is 
gevaarlijk. Zowel in de privé als in de 
publieke sfeer richt het veel kwaad aan. 
Zo'n 10 miljoen Nederlanders drinken 
jaarlijks samen voor 8 miljard guldens 
alcoholische dranken. De helft van alle 
drank wordt door 10% zware drinkers 
achterover geslagen. Het geeft geen pas 
om het gebruik via de reclame voor alco-
holhoudende dranken te stimuleren. 
Waarom moeten mensen die niet drinken 
overgehaald worden om dit wel te doen, 
en mensen die weinig drinken aangezet 
worden tot meer drinken? Slechts ter wil-
le van de commercie. Veel drinkers wor-
den door de reclame alleen maar gerust-
gesteld: het is niet erg dat zij drinken. 
Konsumenten Kontakt is van mening dat 
het beleid dat de overheid voert om het 
alcoholgebruik binnen de perken te hou-
den geen zoden aan de dijk zet. Gedrags-
regels in de reclame blijken niet te wer-
ken. Steeds weer opnieuw wordt via de 
reclame gesuggereerd dat drinken te ma-
ken heeft met sportiviteit en er bij hoort. 
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Voorlopige agenda 
Vrijdag 25 oktober 

ontvangst 
opening en welkomtswoord door de voorzitter 
Een denkbare toekomst, inleiding door mw. dr. H. 
M. In 't Veld-Langeveld 
De afgevaardigden gaan in groepen („ledenvergade-
ringen" van afdelingen) praten over het te voeren 
verenigingsbeleid in 2025 en volgende jaren, en ko-
men tot beleidsaanbevelingen. 
Om ± 18.00 uur onderbroken door een feestelijk 
diner. 
Het hoofdbestuur presenteert zijn gekozen beleids-
voornemens, waarna er een stemming over deze 
voornemens zal plaatsvinden 
Mw. In 't Veld geeft commentaar op de besluitvor-
ming. 
Bal 

15.30 uur 
16.00 uur 
16.05/20.25 uur 

16.45/21.00 uur 

21.15 uur 

21.45 uur 

22.00 uur 

Zaterdag 26 
9.30/16.00 uur 

  

 

oktober 
De zaterdag zal voornamelijk besteed worden aan 
huishoudelijke zaken, waaronder: bespreking ge-
voerde beleid in 1984 (jaarverslag, financieel ver-
slag, redactiebeleid), het werkplan 1986 en de ver-
kiezing van hoofdbestuursleden. 

  

HUMANffAS: 40 JAAR 
Vereniging begint aan tweede jeugd! 

Op 31 mei j.l. bestond Humani-
tas veertig jaar. Het hoofdbe-
stuur van onze vereniging is 
van mening dat dit jubileum-
jaar niet onopgemerkt voorbij 
mag gaan en aan dit heuglijk 
feit zal dan ook op twee ma-
nieren aandacht worden ge-
schonken. In de eerste plaats 
wordt er een herdenkingsboek-
je. gepubliceerd, dat in opdracht 
van het Hoofdbestuur door Ma-
rius Hofhuis wordt geschreven. 
In de twee plaats zal de Alge-
mene Vergadering van Afge-
vaardigden, die op 25 en 26 ok-
tober a.s. wordt gehouden in 
het teken van deze herdenking 
staan. En dat gebeurt op de eer-
ste congresdag! Het gaat niet 
om een vrijblijvend feestje, 
maar om een „happening", 
Waarbij een beroep zal worden 
gedaan  op de creativiteit en 
fantasie van de aanwezigen. 

Blik op de toekomst 
(:)P vrijdag 25 oktober zullen de aanwe-
zigen op de Algemene Vergadering na-
melijk bijeengeroepen worden voor het 
bijwonen van èn deelnemen aan- 
• • • .een Algemene Vergadering van af-
gevaardigden in het jaar 2025! Ja, u 
leest het goed: veertig jaar na nu, aan 
het einde van de „tweede-jeugdperio-
de" van de vereniging. Het is de bedoe-
ling dat de kaderleden van de vereni-
ging gezamenlijk en op een gestruktu- 

reerde manier over de toekomst van 
Humanitas gaan nadenken èn tot een 
aantal aanbevelingen komen. Er is 
voor „de toekomst" gekozen, opdat de 
aanwezigen de dagelijkse beslomme-
ringen in het werk even kunnen verge-
ten en zich op „de lange termijn in een 
breed perspectief" kunnen richten. 
Natuurlijk bestaat hiermee het gevaar 
van „oeverloze bespiegelingen". Om 
dit te voorkomen krijgen de deelne-
mers de opdracht om binnen een vrij 
strak tijdschema, concrete beleidsaan- 

bevelingen voor hun eigen deelterrein 
te formuleren. Ook moet worden voor-
komen dat de discussie in principiële 
stellingnames blijft steken en dit zal 
weer worden verhinderd door een vrij 
zware inbreng van deskundigen, die 
geconsulteerd moeten worden om tot 
een mening en oordeel te komen. Uiter-
aard zullen de afgevaardigden tijdig 
worden geïnformeerd over het gehele 
programma. En dat ook de „feestelijke 
kant" niet wordt vergeten blijkt uit de 
voorlopige agenda. 
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WUZIGING ORGANISATIESTRUKTUUR 

Verenigingsraad 
kan eenheid bevorderen 

Op de Algemene Vergadering 1984 diende het hoofdbestuur een voor-
stel in tot wijziging van de verenigingsorganisatie. Dit voorstel werd 
evenwel met grote meerderheid van de hand gewezen, waarna beslo-
ten werd de discussie over dit onderwerp naar een volgende algemene 
vergadering te verwijzen. Naar aanleiding hiervan werd in de afgelo-
pen maanden aan alle afdelingen en gewesten een conceptvoorstel 
voor instelling van een verenigingsraad toegezonden. Aad van Oosten 
licht in onderstaand artikel de opvattingen van het hoofdbestuur 
nader toe. 

Het hoofdbestuur heeft uit de reacties 
vanuit de Algemene Vergadering de stel-
lige indruk gekregen dat de Vereniging 
niet voelt voor drastische ingrepen in de 
organisatiestruktuur. Vele afdelingen 
spraken een duidelijke waardering uit 
voor de huidige gewestelijke struktuur. 
Zo bracht men naar voren dat de geweste-
lijke besturen dichter bij de afdelingen 
kunnen staan dan het hoofdbestuur, dat 
een gewestelijk steunpunt van groot be-
lang kan zijn voor het goed functioneren 
van het afdelingswerk, en dat decentrali-
satie van overheidstaken het belang van 
een goede gewestelijke struktuur alleen 
maar onderstreept. Dit waren volgens het 
hoofdbestuur de belangrijkste argumen-
ten, die naar voren werden gebracht. 
Aan de andere kant moet worden bedacht 
dat, hoe juist deze argumenten op zicht-
zelf ook zijn, er geconstateerd moet wor-
den dat niet in alle gewesten de belang-
stelling voor het gewestelijk bestuur even 
groot is, dat de belangstelling voor de ver-
vulling van de gewestelijk bestuurstaken 
dikwijls mager is en dat sommige afde-
lingsbesturen — misschien wel daardoor —
de neiging hebben voor steun ten behoeve 
van het afdelingswerk zich rechtstreeks 
tot het hoofdbestuur te wenden. Ook dit 
zijn feiten waarvoor men de ogen niet 
mag sluiten. Desondanks meent het 
hoofdbestuur de conclusie te mogen trek-
ken dat de Algemene Vergadering impli-
ciet kiest voor handhaving en mogelijk 
zelfs versterking van het huidige model 
van de organisatie. In de opvatting van 
het hoofdbestuur betekent dit voor het 
beleid van besturen van afdelingen, dat 
meer aandacht besteed zal moeten wor-
den aan de opbouw van een sterke gewes-
telijke struktuur. Althans in die gewesten 
waar geen of een onvoldoende aantal ge-
westelijke bestuurders beschikbaar is. 
Verder vindt het hoofdbestuur dat het 
voor de gewestelijke besturen van belang 
is de provinciale vertegenwoordigingen 
en belangen nog meer dan voorheen in het 
oog te houden en verder vorm te geven 
aan de steunfunctie van afdelingsactivi- 
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teiten door bijvoorbeeld het aantrekken 
van stagaires en vrijwilligers en het ver-
zorgen van goede kantoor- en vergader-
accommodatie. Voor het hoofdbestuur 
betekent het dat er goede overlegstruktu-
ren geschapen moeten worden en dat 
aandacht besteed moet worden aan de 
steunfunctie naar de gewesten toe. Daar-
naast zal het hoofdbestuur moeten bevor-
deren dat er sterke gewestelijke besturen 
worden gevormd en de gewestelijke 
struktuur wordt versterkt. 

Verenigingsraad 
De overlegstrukturen moeten er daarbij 
voor zorgen dat de eenheid van het beleid 
zo goed mogelijk wordt gewaarborgd, ge-
geven het feit dat Humanitas een lande-
lijke vereniging is. Vandaar dat in het 
concept-voorstel dat het hoofdbestuur 
aan alle afdelingen heeft toegezonden, 
wordt voorgesteld het half-jaarlijkse 
overleg, zoals dat in het verleden plaats-
vond tussen de gewestelijke besturen en 
de grote-stads-afdelingen, de be-
stuurscommissies en het hoofdbestuur, 
een formele status te geven en het bij die 
ingreep te laten. Volgens het concept-
voorstel zal dat halfjaarlijks overleg 
„Verenigingsraad" gaan heten en meer 
bevoegdheid krijgen. De Verenigingsraad 
moet daarbij weden gezien als een over-
legorgaan analoog aan de Gewestelijke 
Raad. Het hoofdbestur hoopt met dit con-
cept-voorstel te bereiken dat de Vereni- 
ging grotere slagvaardigheid 
krijgt 

als totaliteit  
krijgt en dat de eenheid van het beleid 
wordt bevorderd. Een in de ogen van het 
hoofdbestuur belangrijk middel is de be-
oogde bevoegdheid van de Verenigings-
raad om gemeenschappelijke projecten 
aan te wijzen waaraan met gezamenlijke 
inspanning en inzet kan worden gewerkt 
door gewestelijke functionarissen en  
functionarissen van het Centraal Bureau 
in een cooperatief bestuursmodel. Daar- 

bij kan worden gedacht aan bepaalde ele-
menten van het door de Algemene Verga-
dering vastgestelde werkplan. 

Standpunt bepalen 
Het hoofdbestuur heeft in overleg met de 
gewestelijke besturen besloten alle afde-
lingen het concept-voorstel toe te zenden 
met het verzoek dit voorstel nader te be-
zien en een standpunt te bepalen. In de 
Gewestelijke Raden zal het voorstel ver-
volgens zoveel mogelijk in aanwezigheid 
van het hoofdbestuur worden besproken. 
Begin oktober 1985 zal het onderwerp 
dan weer worden besproken in het zoge-
naamde half-jaarlijks overleg. Naar aan-
leiding van alle binnengekomen opmer-
kingen zal het hoofdbestuur een defini-
tief voorstel formuleren en dit ten behoe-
ve van de besluitvorming op de Algemene 
Vergadering van volgend jaar aan de af-
delingen zo rond februari 1986 doen toe-
komen, zodat er voldoende tijdsruimte is 
voor beraad en standspuntbepaling in de 
afdelingen zelf. 
Tenslotte nog iets over de inhoud van het 
concept-voorstel zelf. Voorgesteld wordt 
een Verenigingsraad te vormen uit verte-
genwoordigers van de gewestelijke be-
sturen, de landelijke bestuurscommissies 
en het hoofdbestuur, met dien verstande 
dat ieder gewestelijk bestuur het recht 
heeft 2 en iedere bestuurscommissie het 
recht heeft 1 vertegenwoordiger in de 
Verenigingsraad aan te wijzen. Afdelin-
gen met voor die afdeling werkzaam per-
soneel, worden in dit geval gelijkgesteld 
aan gewesten. De voorzitter en de secre-
taris van het hoofdbestuur zijn tevens 
voorzitter en secretaris van de Vereni-
gingsraad. Deze Verenigingsraad zou dan 
tenminste tweemaal per jaar bijeen moe-
ten komen en verder zo dikwijls als de 
voorzitter en secretaris of tenminste vijf 
andere leden van de Verenigingsraad het 
noodzakelijk achten. 
De Verenigingsraad zou volgens het con-
cept-voorstel tot taak krijgen de eenheid 
van het verenigigsbeleid te vorderen, de 
hoofdlijnen van het beleid te bespreken 
en tenslotte de uitvoering van besluiten 
van de Algemene Vergadering van afge-
vaardigden te bewaken en te bevorderen. 
Zoals in het voorgaande al naar voren is 
gebracht is de Verenigingsraad bevoegd 
gemeenschappelijke projecten aan te wij-
zen en de uitvoering daarvan op te dragen 
aan groepen functionarissen en deze pro-
jecten te plaatsen onder leiding van een 
project-functionaris. Dit zijn zo de voor-
naamste punten uit het concept-voorstel. 



Rotterdam loopt voorop wat de viering 
van het 40-jarig bestaan van Humani-
tas betreft. Of voorop. . .? Rotterdam 
heeft dit feest op de juiste data gevierd: 
namelijk op 31 mei en 1 juni. En het is 
een daverend feest geworden, dat uit 
„vier gangen" bestond: de officiële re-
ceptie, het personeelsfeest, het straat-
feest en het buitengebeuren. 
Een hoogtepunt van het officiële ge- 

 

beuren was de toekenning van een ko-
ninklijke onderscheiding aan de waar-
nemend voorzitter van Humanitas Rot-
terdam, de heer P. E. Kroet. Rotter-
dam's wethouder Van der Have, die de 
onderscheiding persoonlijk kwam 
overhandigen onderstreepte in zijn 
toespraak het belang van Humanitas 
en roemde de enorme inzet van de heer 
Kroet: „een man die zich al veertig jaar 

  

„Piet ik speld je graag deze koninklijke onderscheiding op. . ." 

Rotterdam liep voomp èn vierde feest! 
met maatschappelijke dienstverlening 
bezig houdt en zeer betrokken is bij het 
wel en wee van de vereniging." Verder 
zei de heer W. J. van der Have, dat de 
heer Kroet vele hoedanigheden en 
kwaliteiten heeft en „daarom zouden 
we onze dankbaarheid willen tonen 
middels het uitreiken van de ere-me-
daille in goud, verbonden aan de Orde 
van Oranje-Nassau". De wethouder 
besloot: „Piet ik speld je graag deze 
koninklijke onderscheiding op, onder 
dankzegging voor het vele dat je voor 
Humanitas èn voor de Rotterdammers 
gedaan hebt. Gefeliciteerd." 

Gouden spelden 
DaarvMr had de heer Kroet aan een 
vijftal vrijwilligsters een gouden Hu-
manitas-speld uitgereikt „om het be-
lang van hun werk te onderstrepen". 
En daverend was vooral het straat-
feest, dat die vrijdagavond op de 
Schietbaanlaan werd gehouden en 
waar diverse artiesten optraden, „bij-
eengepraat" door de geroutineerde 
spreekstalmeester Rien Kroon. 

Niet alles.. . 
En dat was nog niet alles: na het vrolij-
ke straatfeest van vrijdagavond had-
den Humanitas-medewerkers de 
Heemraadsingel zaterdagmorgen tot 
een Frans straatbeeld omgetoverd en 
dus met „terrasjes", kraampjes en de 
nodige attracties, zoals „de enige echte 
spiraal van de Willem Ruysshow" (met 
„een hoofdprijs" van dertig gulden) en 
een mechanische stier voor de stoere 
jongens, die hier „rodeootje" konden 
spelen, maar voor de omstanders was 
dát lachen, gieren, brullen geblazen.. . 
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Nddst het verzorgingshuis 

mogelijk 
Piet Versteeg: „Ons bureau is altijd 
met veranderingen in de maat-
schappij bezig geweest en het gaat 
hierbij ook om kantoorgebouwen 
en gezinswoningen. Dat wij het nu 
toegespitst hebben op het wonen 
van ouderen, ligt aan het feit dat 
het om een brandende kwestie gaat 
en dat dit onderwerp volop in de 
belangstelling staat. Voor mezelf 
was het ineens erg belangrijk om-
dat ik dit probleem van zo nabij bij 
mijn eigen ouders heb gezien. 

Ze woonden zelfstandig in een kleine 
2-kamer bejaardenwoning tot er pro-
blemen kwamen met de gezondheid. 
Mijn moeder viel en brak haar heup: ze 
kwam in een ziekenhuis terecht en toen 
is de ellende pas goed begonnen. Ze 
werd rolstoelpatiënte en moest tenslot-
te naar een verpleeghuis, waar ze tot 
haar dood is gebleven. En dan zie je 
ineens het probleem van de partner. 
Mijn vader was alleen in zijn woning 
achtergebleven en werd eigenlijk door 
iedereen vergeten. Alle aandacht richt-
te zich op degeen die het ongeluk had 
gehad en op een bepaald moment blijkt 
dan dat de alleen achtergeblevene met 
grote psychische problemen zit. Mijn 
vader miste zijn vrouw én hij werd ver-
waarloosd door de directe omgeving. 
Hij was volledig valide, redde zich uit-
stekend, kookte ook voor zichzelf. Hij 
zou in staat geweest zijn om een groot 
deel van de zorg voor mijn moeder op 
zich te nemen, maar die kleine woning 
was daarvoor niet geschikt. Er was ge-
woon geen plaats voor een patiënt ui 
een rolstoel... 
Toen dit allemaal speelde waren we 
hier op het bureau net gestart met die 
studie en dat heeft mij extra gestimu-
leerd om eens na te denken over alter-
natieven." 
De „schokkende  ervaring met zijn ou-
ders" verwerkte hij in de inleiding: 

Architektenbureau 
denkt mee over anders 
wonen voor ouderen 

Sinds enige jaren is het gesprek over „anders wonen voor ouderen" 
gaande. De nieuwe generatie ouderen, die inmiddels is ontstaan wil 
levenservaring benutten én actief blijven meedenken over de eigen 
situatie. Een deel van deze groep is niet tevreden met de huidige 
„ouderen-woonsituatie" van bejaardenflats- bejaardenhuis- aan-
leunwoning- verpleeghuis, waarmee niet gezegd is dat verzorgings-
en verpleeghuis overbodige instituten zijn geworden. Integendeel: 
vooral voor hoogbejaarden zijn deze huizen heel vaak onontbeer-
lijk. Maar de groep die hier nog niet aan toe is, wil in veel gevallen 
toch „iets anders" dan de eigen woning, die vaak te groot is gewor-
den. En over dat „iets anders" is het gesprek gaande onder ouderen 
die zelf willen uitmaken hoe ze wonen en verder leven. 
Dat verlangen naar nieuwe mogelijkheden is ook opgevangen door 
het Architectenbureau Leo de Jonge Architecten B.V. in Rotter-
dam, dat voornamelijk bij „sociale woningbouw" betrokken is. Het 
ligt dus voor de hand dat men de ,maatschappelijke veranderin-
gen" op de voet volgt. „Máár, zegt de heer Leo de Jonge die sinds hij 
65 werd, zijn directeurschap verwisselde voor de functie van advi- 
seur van de B.V., „ons bureau neemt niet alleen wáár, het wil ook 
deelnemen aan die veranderingen." 
Het rapport „Wonen voor ouderen", dat dezer dagen verscheen is er 
een tastbaar bewijs van. We spraken hierover met de heer De Jonge 
en met een van de medewerkers van het bureau, de architekt Piet 
Versteeg, die in de inleiding bij het hoofdstuk „Thuis wonen" o.m. 
schreef ...,, als één van de partners langdurig ziek wordt en naar een 
verpleeghuis moet, voelt de achterblijvende partner zich niet meer 
thuis in eigen huis. De eenzaamheid slaat toe en die toestand kan 
jaren gaan slepen. De partners worden pas herenigd als de ander 
ook ziek wordt. Dan zijn ze weer samen, maar niet thuis"... 
Hij schreef dit uit eigen ervaring. 
De directie

,7,_  van het,Rotterdarnse architektenbureau volgt de maatschappelijke veran--
`""gen oP ote voet. Piet Versteeg (inzet) zag ouderen-probleem van nabij. 
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1alternatieven noodzakelijk. 

Samen blijven . . héél belangrijk. 

iitsing zolang 
uitstellen 

„Uit-huis-plaatsing moet je zolang 
mogelijk uitstellen. Alleen als het echt 
niet anders kan. Maar dan moet er ook 
heel wat verbeterd worden aan die te-
huizen, die vaak te massaal zijn. 
Thuis blijven wonen is het beste, het 
liefst tot je dood. Daarover gaat deze 
studie. 
Hulp kan best thuis gevonden worden. 
Door de partner, door een logé, tafel-
tje-dek je, door een huishoudelijke 
hulp of een wijkverpleegster. Of: als je 
gemeenschappelijk woont, kun je el-
kaar helpen. 
Breng de hulp bij de mensen thuis, dat 
is ook nog goedkoper." 

THUIS BLIJVEN 
Het team architekten dat bij de studie 
betrokken was, ontwierp voor het 
thuis-wonen een basis-woning met 
drie kamers. 
Piet Versteeg: „De derde kamer kan als 
hobby-kamer of als logeerkamer wor-
den gebruikt. Verder moet de woning 
aangepast kunnen worden: de slaapka- 

mer moet bijvoorbeeld vergroot kun-
nen worden ten koste van de woonka-
mer en deze woningen moeten zeker 
aangepast sanitair hebben. 
Maar er zijn ook andere mogelijkhe-
den. De basiswoning kan aangepast 
worden voor bewoning door twee of 
drie personen — ik denk aan goede 
vrienden of vriendinnen — die ieder een 
eigen zit/slaapkamer hebben met ge-
meenschappelijk sanitair en een ge-
meenschappelijke eetplek." 
De ontwerpers hebben echter niet al-
leen gedacht aan veranderingen bin-
nen de woning, maar ook aan „centraal 
wonen", waarbij wordt uitgegaan van 
„een schakeling van volledig zelfstan-
dige woningen" met een aantal ge-
meenschappelijke voorzieningen. 
Leo de Jonge: „Je kunt dit soort wonin-
gen in kleine blokjes van zo'n twintig 
woningen door de wijk strooien. Als 
mensen maar heel weinig eerstelijns 
hulp behoeven in de vorm van een 
wijkverpleegster of zo, is het helemaal 
niet nodig dat je die huizen in de buurt 
van of gekoppeld aan een verzorgings-
huis bouwt. Belangrijk is dat je de 
mensen in de eigen wijk kunt huis-
vesten." 

ZORGHUIS 
Als tweede projekt ontwierp het archi-
tektenburau een huis voor 50 á 60 be-
woners, dat ze ZORGHUIS hebben ge-
noemd. 
Dat zorghuis is bestemd voor mensen 
die „echt niet langer thuis kunnen blij-
ven". Het gaat om „een voorziening 
waarin directe hulp kan worden gebo-
den in een sfeer waarin de bewoners 
zich toch thuis voelen. Het kan zowel 
om professionele hulp als om hulp van 
medebewoners of buren gaan. Maar 
daarnaast moet het zorghuis kunnen 
terugvallen op de voorzieningen van 
een groot verpleeghuis." vermeldt de 
studie. 
— Ziet u dit zorghuis als een tussenfase 
tussen zelfstandig wonen en het verzor-
gingshuis? 
Piet Versteeg: „Zo zou je het wel kun-
nen zien, ja."  

Leo de Jonge: „En dat betekent ook dat 
het niet onder de bestaande categorie-
en valt met alle gevolgen van dien. Ca-
tegorieën en ik denk nu aan het verzor-
gings- en verpleeghuis ontstaan eigen-
lijk zodra er een behoefte ontstaat 
waarin moet worden voorzien. Het 
probleem wordt dan in stukken ge-
knipt om het maken van spelregels, die 
bij iedere categorie horen, te vereen-
voudigen. Hét grote probleem is nu dat 
alles wat niet onder een bepaalde cate-
gorie valt, niet kan bestaan omdat er 
geen spelregels voor bestaan. Het zorg-
huis is iets heel nieuws: een buurtge-
bonden voorziening waar je zelfstan-
dig kunt wonen, waar je een beroep 
kunt doen op eerstelijns hulp en even-
tueel tijdelijk op hulp vanuit een groot 
verpleeghuis." 

— Zijn er opdrachtgevers in het ver-
schiet? 
Leo de Jonge: „Nog niet, want niemand 
weet hoe je dit operationeel moet ma-
ken. Een vorm die nog niet bestaat, vol-
doet niet aan de gestelde normen en dus 
val je tussen wal en schip. Regels wor-
den nu eenmaal geschreven voor iets 
dat al gerealiseerd is, maar... onze ont-
werpen zijn wel meer bij het werkelijke 
leven dan bij bestaande reglementen 
aangepast." 
— Wat kan het bureau er verder mee 
doen? 
Piet Versteeg: „Wij hebben onze ideëen 
aan allerlei mensen gestuurd waarvan 
we denken dat ze belangstelling heb-
ben: wij leggen onze ontwerpen opta-
fel, maar het is aan anderen om er iets 
mee te gaan doen..." 
Leo de Jonge: „Eigenlijk zou er een ex-
perimentele sector ingesteld moeten 
worden. Ik denk bijvoorbeeld aan ex-
perimenten in niet te grote gemeenten, 
waar nog niet zoveel voorzieningen 
zijn en waar je die min of meer nieuw 
kunt opzetten. Bijvoorbeeld in de Fle-
vopolder. In Rotterdam en dat geldt 
ook voor andere grote steden stuit je op 
het feit dat daar al een groot aantal 
verzorgingshuizen staat, met 150 of 
200 bedden. Die kun je niet zomaar 
gaan slopen. 
Het bureau kan het financiële plaatje 
van een zorghuis niet opstellen, hoewel 
dit goedkoper moet zijn en tot méér 
geluk van de mensen zal bijdragen. 
Veel mensen die nu in een verpleeghuis 
zitten, zouden dat niet hoeven als er 
andere voorzieningen zouden zijn. 
Wij weten best dat het moeilijk is om 
dat stelsel van categorieën te doorbre-
ken en iets heel nieuws te realiseren. 
Toch is ons bureau van mening dat je je 
voortdurend de vraag moet stellen, 
waar de samenleving behoefte aan 
heeft, welke ontwikkelingen er gaande 
zijn en welke behoeften zich in de ko-
mende jaren zullen voordoen." 
Piet Versteeg: „Voor ons betekent dat 
ook vóóruit werken en denken. En een 
studie van deze aard ligt toch besloten 
in een bureau dat voornamelijk in de 
sociale sector werkt?.." 

Ank van Zachten 
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VRIJDENKERS: 

WATZUN DATVOOR MENSEN? 

Als we over de humanistische beweging in Nederland horen 
spreken denken veel mensen aan het Humanistisch Verbond, 
aan Humanitas en aan de Vrijdenkersbeweging „de Vrije 
Gedachte". Op een aantal terreinen werken die drie vereni-
gingen ook samen, zoals in de H.S.H.B., de werkgroep Publi-
citeit van het H.V., het Humanistisch Studiecentrum en in de 
groep die aan de geestelijke verzorging van geestelijk gehan-
dicapten werkt. Van het H.V. weten we tamelijk veel, die 
Vrijdenkers timmeren echter nooit zo aan de weg al hebben 
ze ook zendtijd voor radio en televisie. Maar op vragen als: 
wat denken ze eigenlijk; wat doen ze; wat hebben ze gedaan; 
hoe staan ze in het leven; wat zijn hun normen? heeft niet 
iedereen een antwoord. 

Daarom een artikel over de Vrijden-
kers en hun club die binnen afzienbare 
tijd honderd-en-dertig-jaar bestaat. 
Een oude club dus in vergelijking met 
het Verbond of Humanitas die pas na 
de laatste wereldoorlog ontstonden. 
Vrijdenkers zijn meestal zeer bewust 
levende mensen die zich erg onafhan-
kelijk willen voelen. Natuurlijk zijn er 
altijd mensen geweest die niet zo volg-
zaam waren. Bij de oude Grieken en 
Romeinen zien we tal van onafhanke-
lijke denkers die zich alleen lieten lei-
den door objectieve beschouwing, er-
varing én logica. 

Ook in de vroege middeleeuwen, tij-
dens de Renaissance en in de acht-
tiende eeuw nam het aantal pioniers 
dat stormliep tegen dogma's, waan-
voorstellingen en zinsbegoochelingen 
toe. Maar de echte „Dageraad" werd 
opgericht in 1856. 
Waar staan die Vrijdenkers nu voor? 
De mensen en de natuur vormen samen 
de samenleving, zo stellen zij. Maar de 
mens is een scheppende, unieke en ont-
dekkende kracht, die zich uit de oer-
bron heeft geëvalueerd tot wat hij nu is. 
Zij wijzen de „schepping uit het niets" 
volledig af. Want een schepping impli- 

ceert een schepper. En een schepper 
wordt dan meteen omringd met myten, 
eerbied en gehoorzaamheid. 

Zelf verantwoordelijk 
Onderdanigheid en persoonsverheer-
lijking is de vrijdenker vreemd. Een al-
machtige en persoonlijke god, die dan 
66k nog barmhartig en rechtvaardig 
zou zijn wordt verwezen naar het land 
van de zinsbegoocheling-op-grote-
schaal, waarvan handige mensen ech-
ter een gretig gebruik hebben gemaakt 
om te kunnen overheersen. Ook de ver-
halen over Adam en Eva, de zondeval, 
de geboorte en kruisdood van de Chris-
tus wordt niet aanvaard en eveneens 
verwezen naar het land van fictie en 
bedrog. 
De atheïst heeft in zijn levensbeschou-
wing afgerekend met godsdiensten als 
enige inspiratiebron.  Godsdiensten 
brengen verdeelheid en oorlogen tot 
stand. Een voor ieder onbegrijpelijke 
„oppermacht" is volgens vrijdenkers 
een maaksel van mensen, waarmee ze 
niets kunnen. 

 

Vrijdenkers zijn dáárdoor zeer verant-
woordelijke mensen. Ze kunnen nooit 
de schuld op een ander gooien. Vrijden-
kers zeggen nooit: „ij heeft het zo 
gewild". Ze aanvaarden verantwoor-
delijkheid en vechten voor vrijheid van 

end MENSELIJKE vermogens 
kUdueintrU(Ilueen.  nit  het leven op de aarde humani- 
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Een wasbeurt overgeslagen. . ■ 

• . 	verzorgingskwaliteit komt in gedrang.. . 

seren, want god blijft onkenbaar, on-
zichtbaar en ondoorgrondelijk. En dan 
te bedenken dat er grote regeringslei-
ders zijn die zeggen dat ze op god ver-
trouwen. 
Vrijdenkers zien de georganiseerde 
godsdienst als een macht over mensen. 
De kerk als machtinstrument van die 
godsdienst dient dan ook bestreden en 
ontmaskerd te worden: de kerk belem-
mert immers de vrije ontplooiing van 
mensen en maakt hen tot onderdanige, 
gehoorzame nietswaardige creaturen. 

Zedelijk handelen 
Vrijdenkers verstaan onder „zedelijk 
handelen" het hanteren van normen 
die voortkomen uit het redelijk en rati-
oneel denken. Vrijdenkers zijn ook 
overtuigd van de eindigheid en onher-
haalbaarheid van het leven van elk in-
dividu. Daardoor voelen zij zich soli-
dair met hun medemens. De vrijdenker 
gaat ervan uit dat niet god de mensen 
heeft gemaakt, maar dat de mensen god 
gemaakt hebben. Mensen zonder god, 
zo zeggen vrijdenkers, zullen zelf pro-
beren vast te stellen hoe de samenle-
ving er uit dient te zien. In volle vrij-
heid en verantwoordelijkheid zullen zij 
zelf zin geven aan hun leven. Zonder 
vooringenomenheid, zonder verwar-
rende dogma's. Daarom zijn vrijden-
kers juist helemaal niet normloos. 
Want zij gaan uit van de menselijke 
waardigheid in het hier en nu. 
Vrijdenkers hebben een belangrijke rol 
gespeeld en op de bres gestaan voor de 
vrijmaking van de koloniën, voor de 
gelijkheid van man en vrouw, voor be-
wuste regeling van het kindertal, voor 
de vrijheid van crematie, voor de op-
heffing van voorrechten voor kerken, 
voor de erkenning van de belofte naast 
de eed op de bijbel. Vrijdenkers hebben 
ontzaggelijk veel gedaan voor de ver-
breiding en erkenning van de evolu-
tieleer, de sterrenkunde en de kennis 
der natuur. 
Vrijdenkers keerden zich fel tegen het 
nationaal-socialisme en de daaruit 
voortvloeiende jodenvervolging. On-
der de Duitse overheersing werd de ra-
diozendtijd van de Dageraad ingetrok-
ken, waarna de vereniging onderdook. 

Méér weten 
Als u na deze eerste kennismaking 
rnéér wilt weten over vrijdenkers, kunt 
u zich — zonder lid te worden — abonne-
ren op het maandblad De Vrije Ge-
dachte. Meer „aan de weet komen", 
kan echter ook via de radio- en t.v. 
z endtijd, die helaas schandelijk klein is .  

verhouding tot andere zendgemach-
tigden. En tot slot dit nog: de vrijden-
kersbeweging beschikt over een eigen 
.uitgeverij en een belangrijk archief, die 
n1  het eigen gebouw zijn onderge-
bracht. In de geest van de Nederlandse 

Velddenkers Vereniging, die bij de We-
-linie van Vrijdenkers is aangeslo-

ten, hebben alle leden op het jaarlijks 
gehouden congres inspraak en mede-
zeggenschap  in verenigingszaken. U 
kunt de vrijdenkersvereniging altijd 
bereiken via Postbusnr. 1087 in Rot-
terdam.  

Marius Hofhuis 

De Stichting Humanitas Rotterdam 
(ten behoeve van ouderen) heeft een 
zwartboek samengesteld „Een was-
beurt overgeslagen," waarin fel van 
leer wordt getrokken tegen „de botte 
bezuinigingsbijl die de rijksoverheid 
meent te moeten hanteren." Met min-
der middelen en mensen moet er feite-
lijk meer gebeuren en dat heeft tot ge-
volg „dat men wel bereid is er het beste 
van te maken, maar dat de rek van de 
mogelijkheden niet eindeloos is." 
Door de druk waaronder het personeel 
moet werken steeg het aantal ziekmel-
dingen met bijna 7 procent. Met de bes-
te wil van de wereld kan het personeel 
niet voldoen aan de eisen die men zich-
zelf in het belang van de ouderen stelt. 
In dit zwartboek worden 139 voorbeel-
den gegeven van wat er momenteel in 

Uit het vijfde jaarverslag van de Centrale 
Klachtencommissie 	Gezinsverzorging 
(CKG) blijkt ondermeer dat het aantal 
klachten dat bij de commissie in 1984 is 
binnengekomen (63) in vergelijking met 
voorgaande jaren aanzienlijk is toege-
nomen. 
De commissie funktioneert nu sinds vier 
en een half jaar, zodat men er toch eniger-
mate aan gewend is geraakt dat er een 
klachtenbehandelende instantie  is waar 
men met vragen en problemen  op het ter-
rein van de gezinsverzorging terecht kan. 
Ruim de helft van de 63 klachten had be- 

de Rotterdamse Humanitas verzor-
gingstehuizen nièt meer mogelijk is. 
Dat is een trieste en beschamende op-
somming geworden. Bij gebrek aan 
personeel komt het bijvoorbeeld steeds 
vaker voor „dat wasbeurten erbij in-
schieten, dat zieken onverzorgd blij-
ven, dat er veel te lang gewacht moet 
worden op gevraagde hulp, dat mensen 
eenzaam sterven en dat woon- en dag-
verblijven stilaan vervuilen." Met de 
moed der wanhoop probeert het aan-
wezige personeel de verzorgingskwali-
teit op peil te houdèn. 

De uitgaven 'Humanitas 25 jaar zorg' 
en zwartboek 'Een wasbeurt overge-
slagen. . .' zijn verkrijgbaar bij de 
stichting Humanitas, postbus 33019, 
3005 EA Rotterdam, tel. 010-225700. 

trekking op de klachtgrond 'verminde-
ring van hulp' of 'te beperkte hulp'. In 
totaal kent de commissie 6 klachtgronden 
t.w. weigering van hulp, voortijdige 
beëindiging van hulp, onjuiste retribu-
tiebepaling, privacy. Op grond van het 
reglement van de klachtencommissie 
moest een aantal zgn. bejegeningsklach-
ten niet ontvankelijk worden verklaard. 
Mede naar aanleiding hiervan onder-
zoekt de commsisie de mogelijkheid om 
tot een uitbreiding van het aantal klacht-
gronden te komen. 

Méér klachten 
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Toerisme in Derde Wereld 

  

Volgens de Economische Commissie 
van de VN voor Azië en het Stille Oce-
aangebied (ESCAP) wordt de bijdrage 
van het toerisme aan ontwikkeling 
schromelijk overdreven. Maar weinig 
landen, aldus ESCAP, berekenen wat 
zij er netto aan buitenlandse deviezen 
aan verdienen. Ze rekenen wel uit wat 
de toeristen besteden, maar niet hoe-
veel deviezen weer het land uitgaan 
met betaling van importen ten behoeve 

Volgens recente gegevens van de We-
reld Toerisme Organisatie (WTO), be-
zocht in 1983 bijna 17 procent van alle 
internationale toeristen de Derde We-
reld, hetgeen een verdubbeling over het 
afgelopen decennium betekent. Er 
wordt dus heel wat naar de Derde We-
reld gereisd. Alleen beginnen allerlei 
instellingen zich af te vragen of toeris-
me nu wel de kortste weg naar ontwik-
keling voor een aantal landen betekent. 

 

  

Boekbespreldngen 
Gerard Beckers: Concrete sociale dienstverlening. 
Agogiek in verhaal en theorie; PM reeks; 200 pagina's; f 34,90; 
1985; Uitgeverij H. Nelissen BV Baarn. 

Dr. Gerard Beckers is sinds 6 jaar werkzaam als stafdocent aan de MBO-SD-
opleiding van de Tilburgse Leergangen in Sittard/Heerlen. Het boek is voor een 
zeer belangrijk gedeelte gebaseerd op de ervaringen die hij met voornamelijk de 
studenten aan deze opleiding, heeft opgedaan. Zelf schrijft hij daarover: „verha-
len van dienstverleners stonden aan de wieg van deze agogiek. Hun ervaringen 
met mensen, hun spontane opvattingen over helpen, hun bevreemding over het 
moeilijk doen van sommige agogen, hun zoeken naar identiteit tussen simpele 
goedheid voor mensen en kapotgeprate, objectiverende 'plaatsing' van men-
sen . . . al die dingen bepaalden de loop van dit verhaal." 

Deze zin van Gerard Beckers zelf typeert eigenlijk het gehele boek. 

Het boek ontleent zijn waarde vooral aan het feit dat er getracht is om uit te gaan 
vande dagelijkse praktijk van de sociale dienstverleners op het eerste echelon. In het l aatste deel, deel 3 van het boek, wordt een poging gedaan  
de theorie te komen Dit deel 

	van de praktijk naar 
is naar mijn smaak weinig imponerend. Als ik bv. op blz. 179 

een definitie tegenkom als volgt: „agogisch handelen is het bevorderen 
van menselijk handelen" dan  gaater wel een rillingdoor mij heen. ' 	Voor de 
beschrijving van wat dat menselijk handelen dan wel is, beroept Beckers zichop 
Nijk. Nijk beschrijft daarin vier kenmerken van menselijk handelen, diedus 
zowel opgaan voor sadisten in de martelkamers als voor de padvinder die zijn goede daad doet. 

Dat neemt niet weg dat het boek 
anderenwaardevol

zichp hdit niveau verder 
is en blijft voor studenten aan MBO- SD opleidingen of voor 	die 

wat Beckers danzelf noemt „de concrete sociale dienstverelreni n  
willen

g' 
bekwamen in 

. 

Gerard Donkers, Veranderkundige modellen. 
 Een inleiding in het vak agologie. PM reeks; 208 pagina's; f 44,75 

1985 Uitgeverij H. Nelissen Baarn.  

Donkers, de auteur van het boek is docent agologie aan de Sociale Academie in 's-
Hertogenbosch. Doel van het boek is dat studenten  en ook anderen bekend raken 
met de inhoud van het vak agologie en dat ze een brede oriëntatie krijgen in de drie 
belangrijke veranderkundige modellen binnen de agologie. Donkers baseert zich 
daarbij voor een belangrijk deel op Marinus van Beugen. 

Het boek is te beschouwen als een studieboek, met opdrachten na ieder hoofdstuk 
die kunnen worden uitgevoerd door studenten. Het boek valt verder uiteen in een 
aantal delen, nl. één deel waarin een algemene inleiding in het vak agologie wordt 
gegeven en een tweede deel waarin ruimte wordt gegeven aan beschrijvingen van 
gedragsveranderingsmodellen. 
Eigenlijk zijn deze beschrijvingen onbevredigend kort en beknopt, maar ze kun-
nen beschouwd worden als een soort houvast, een stramien voor verdere studie. 
Wat dat betreft is het jammer dat niet na elk hoofdstuk naast de opdrachten aan 
studenten, ook literatuur wordt opgegeven voor verdere studie. In plaats daarvan 
is in het boek van Donkers achteraan en alfabetisch een lijst gegeven van de per 
onderdeel gebruikte literatuur. Deze lijsten zijn te omvangrijk om als gids voor 
verdere studie te dienen. Om een voorbeeld te geven van de beknoptheid, waarin 
de diverse modellen worden weergegeven: in 38 bladzijden wordt o.a. een 
beschrijving gegeven van het systeem-denken, de gedragstherapie en worden 
bovendien nog de leertheorieën even aangestipt. 

Als algemene inleiding in het vak agologie is het boek van Donkers echter zonder 
meer goed bruikbaar. 

A. van Oosten  

van de toeristenindustrie en met over-
making van winsten naar het buiten-
land door buitenlandse hotelbedrijven. 
Volgens een onderzoek van UNESCO is 
de hotel-business in de Derde Wereld 
voornamelijk in handen van westerse 
en Japanse multinationale onderne-
mingen. Twaalf grote hotelketens be-
schikken over bijna een miljoen hotel-
kamers in 5.000 hotels. Multinationals 
hebben ook zo'n 80 procent van de ver-
zorgde reizen inhanden. Ook het Inter-
nationale Monetaire Fonds (IMF) heeft 
onlangs gegevens gepubliceerd waar-
uit blijkt dat het toerisme de betalings-
balans negatief beïnvloedt. Indonesië, 
bijvoorbeeld, had in 1980 een tekort 
van 160 miljoen dollar op de toeristen-
balans, terwijl het aangrenzende Ma-
leisië 156 miljoen dollar rood stond. 
Afgezien van de economische aspecten 
is er ook een toenemende bezorgheid 
over de gevolgen voor milieu en sociale 
structuur. Uit een in 1984 gemaakte 
studie van de regering van Sri Lanka 
blijkt dat het toeristisch gebruik van 
kuststroken de afgelopen tien jaar zo in 
omvang is toegenomen dat de zee ern-
stig is vervuild door menselijk en in-
dustrieel afval. De vervuiling is een be-
dreiging voor de gezondheid. En de 
kleine vissers zien zich genoodzaakt 
om verder de zee op te gaan omdat de 
visstand in de vervuilde kustwateren 
afneemt. 

Dit jaar is uitgeroepen tot Internatio-
naal Jongerenjaar, wat wil zeggen: ex-
tra aandacht voor wat jongeren be-
langrijk vinden. In het kader hiervan 
gaf het ministerie van WVC een affiche 
uit onder het moto „Niks te vertellen? 
Samen met anderen doe je meer." 
Deze affiche bevat veel informatie over 
o.a. projekten die in verband met het 
Jongerenjaar zijn opgezet rond thema's 
als politiek, arbeid, kunst & pop, na-
tuur en milieu e.d. Terzake worden or-
ganisaties en adressen vermeld. De af-
fiche kan worden aangevraagd bij 
Postbus 51, Den Haag of bij de afdeling 
voorlichting van WVC, postbus 5406, 
2280 HK Rijswijk. 
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HET LEVEN BEGINT BIJ 40 
De stichting „Het leven be-
gint bij 40" vierde in 1984 al 
weer haar dertig jarig be-
staan. Ter gelegenheid van 
dat feit gaf zij dit jaar een 
brochure uit waarin haar-
fijn uit de doeken wordt ge-
daan waar de stichting voor 
staat. 
Voor het JOT staat er veel 
herkenbaars in en het lijkt 
ons de moeite waard om u 
iets over de inhoud te ver-
tellen. 
De stichting „Het leven begint bij 
40" werd in 1954 opgericht in Am-
sterdam. Aanleiding hiertoe was 
een serie artikelen in de pers over 
de problemen van de wat oudere 
werkzoekenden. In de na-oorlogse 
jaren bleken oudere arbeids-
krachten, ondanks het herstel en 
de snelle groei van de economie, 
minder snel aan bod te komen dan 
hun jongere collega's. Een van de 
doelen van de stichting sloot hier 
direct op aan te weten: het helpen 
van oudere personen bij het vin-
den van passend werk. Hiertoe gaf 
men o.a. een contactblad uit. 
Een succesvol  initiatief want in de 
eerste vijf jaren van haar bestaan 
werden ongeveer 18.000 oudere 
arbeidskrachten weer aan (ander) 
werk geholpen. 
En dit ondanks het feit dat de 
stichting geen overheidssteun 
kreeg omdat zij terzake van de ar-
beidsbemiddeling „ondeskundig" 
zou zijn. 
In de beginjaren zestig werd de 
vraag naar arbeidskrachten 
steeds groter. Ook ouderen kwa- 
men toen meestal wel aan de slag. 
Maar vanaf 67/68 begon de werk- 
loosheid toe te nemen. De stich- 
ting kreeg te maken met een groei-
end aantal  mensen dat een beroep 
°P haar deed. De over de hele linie 
teruglopende werkgelegenheid 
zorgde er echter voor dat de stich-
ting minder voor hen kon doen. 

Daarbij constateerde men op-
nieuw, dat oudere werkzoekenden 
door overheid en bedrijfsleven ge-
makkelijk over het hoofd worden 
gezien. 

Zinvol bestaan 
Aanvankelijk bleef de stichting 
nog positief over de mogelijkhe- 
den tot plaatsing van oudere 
werláoekenden. Maar deze hou-
ding werd onder druk van de om-
standigheden uiteindelijk toch 
bijgesteld. 
In haar contactblad ging zij aan-
dacht besteden aan leefvormen 
waarin betaalde arbeid niet meer 
centraal gesteld wordt. Erkend 
werd, dat het leven ook zander een 
betaalde baan zinvol kan zijn. 
In aansluiting hierop ging de 
stichting een nieuwe koers varen. 
Zij verbreedde haar doelstelling 
naar belangenbehartiging van al-
le veertig plussers én planontwik-
keling voor leven zonder betaald 
werk. De arbeidsbemiddeling en 
werken voor „die arme werklo-
zen" schoof naar de achtergrond. 
Momenteel stimuleert de stichting 
de oprichting van zelfstandige 
plaatselijke organisaties van bo-
ven veertigers. Deze bepalen zelf 
hun activiteiten, werkwijze en be-
leid en kunnen dus beschouwd 
worden als zelfhulporganisaties. 
Ze worden opgezet en geleid door 

Belangrijk in het geheel is en blijft 

en ouder mensen van veertig jaar  
die geen betaalde baan hebben. 

de filosofie waarop de stichting 
haar optreden baseert. Deze ver-
toont grote  overeenkomst met de 
JOT-ideeën over de ononderbro-
ken levensloop. 
De stichting stelt dat ouderen 
meer in hun mars hebben  dan ze 
dikwijls zelf veronderstellen. En 
bovendien, dat ouderen ook nuttig 
en nodig zijn in de samenleving. 
Dat laatste moeten ouderen ook 
vooral zelf vinden. 
Het betekent nog al eens, dat men 
moet opboksen tegen  de  nog alge-
meen heersende gedachte, dat ou-
deren er niet veel meer toe doen en 

dus maar beter overal buitenge-
houden kunnen worden. 
De vraag of ouderen écht uitge-
rangeerd zijn moet door henzelf 
met een luidklinkend nee worden 
beantwoord. 
Indien zij zich volop inzetten en 
kunnen en durven investeren in de 
eigen toekomst en in die van de 
volgende generatie, is daartoe dan 
ook alle aanleiding. 

Pluspunt 
Ouderen moeten niet roepen 
„Vergeet ons niet", maar stellen; 
„Wij zijn er, wij betekenen wat 
voor de samenleving, dit kunnen 
wij en dat doén wij", aldus de 
woordvoerders van de stichting. 
De positieve boodschap van de 
stichting „Het leven begint bij 40" 
past uitstekend in een tijd waarin 
het groeiend aantal ouderen in on-
ze samenleving vooral zorgelijke 
gezichten oplevert. Ze onder-
streept met nadruk dat je de „ver-
grijzing" ook heel anders kunt 
zien. Om het in de eigen woorden 
van mensen van de stichting te 
zeggen: „Het leven begint bij 40". 
„Vanaf de leeftijd van veertig jaar 
is het gevoelsleven geordend, 
denkt men zakelijk, gaat men ide-
alen aanpassen aan hetgeen prak-
tisch te verwezenlijken is. Dit is 
dan het begin van een lange lijst. 
Begrippen als reële zelfkennis, be-
trouwbaarheid en besef van eigen 
verantwoordelijkheid staan hoog 
genoteerd. 
Al deze eigenschappen gecombi-
neerd met ervaring en vakkennis 
laten zien waarom het een plus-
punt is om de veertig gepasseerd 
te zijn." 
Tenslotte, de brochure van de 
stichting bevat vele praktische 
aanwijzingen om initiatieven in 
haar geest te ontwikkelen. 
Wie geïnteresseerd is in de boven-
genoemde brochure of in andere 
informatie omtrent de stichting 
kan zich schriftelijk wenden tot 
Postbus 85, 3980 CB te Bunnik. 

Michael Kerkhof 
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Net zo goed 
„Ouderen leren net zo goed als jonge-
ren", is één van de conclusies uit een 
recente publicatie van de stichting Ne-
derlandse Federatie voor Bejaardenbe-
leid (NFB). 
De publicatie verscheen onder de titel 
„Werken met oudere cursisten" in de 
reeks Educatie & Levensloop. 
De conclusie dat ouderen net zo goed 
leren als jongeren blijft overigens al-
leen vol te houden indien er rekening 
gehouden wordt met de persoonlijke 
leergeschiedenis, voldoende tijd én met 
zinvol materiaal. 
„Werken met oudere cursisten" werd 
geschreven door Nies van Grondelle en 
kan besteld worden door f 10,- over te 
schrijven op postgiro 531100 t.n.v. 
NFB met vermelding van de titel. 

Levensloop 
Op 20 augustus start de RVU-Educa-
tieve omroep een serie van 10 televi-
sieprogramma's, waarin de makers 
willen laten zien hoe mensen, door 
maatschappelijke, sociale en emotio-
nele veranderingen, in allerlei fases 
van hun leven keuzen maken die voor 
hun verdere levensloop bepalend zijn. 
De programma's worden uitgebracht 
onder de titel „Levensloop". 
In de uitzendingen zullen zowel oude-
ren als jongeren aan het woord komen. 
Het geheel mikt op een mentaliteits-
verandering waardoor ouderen niet 
meer in een apart hokje worden ge-
plaatst. 
Van 20 augustus t/m 24 september 
wordt uitgezonden op Nederland 1 van 
15.00-15.30 uur. Van 1 oktober t/m 22 
oktober op Nederland 2 van 17.00 tot 
17.30 uur. 

Informatiemarkt 
Op dinsdag 8 en woensdag 9 oktober 
a.s. wordt in De Nieuwe Kerk aan de 
Amsterdamse Dam een informa-
tiemarkt voor ouderen gehouden. De 
Nieuwe Kerk zal dan in een gezellige 
markt veranderd zijn, waar voorlich-
ting wordt gegeven over wonen, ge-
zondheid, reizen, vrijetijds-besteding, 
enzovoorts, enzovoorts... 
Verder: discussies, muziek, dans en 
film. Toegang is gratis. 

AVO-Nederland 
„Het verlagen van uitkeringen, het kri-
tischer, selectiever toepassen van be-
staande regelingen en normen, het ge-
heel of gedeeltelijk dichtdraaien van 
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subsidiekranen, de niet afnemende 
werkloosheid, het waren evenzovele 
redenen waarom steeds meer mensen 
met een handicap zich tot AVO-Neder-
land wendden, vaak als hun laatste 
toevlucht of strohalm", aldus de Ver-
eniging AVO-Nederland, in het Jaar-
verslag 1984, dat belangstellenden ont-
vangen tegen vergoeding van porto-
kosten. 
Postbus 850, 3800 AW Amersfoort. Tel. 
033-635214. 

Geen aansluiting 
Onderzoekers van het Instituut voor 
Arbeidsvraagstukken (IVA) te Tilburg 
hebben onderzoek gedaan naar de 
ideeën van werkloze jongeren over de 
diverse arbeidsprojecten. Ze hebben 
een hoge mate van bereidheid gevon-
den om aan projecten deel te nemen 
(47%), maar bij 19% bestaat er geen in-
teresse. Volgens de onderzoekers wil de 
doorsnee jongere inpassing in het „nor-
male" arbeidsbestel. Ze constateren 
ook een duidelijk behoefte aan opvang-
activiteiten, waarbij een voorkeur be-
staat voor beroeps • kwalificerende 
cursussen. Het rapport is verkrijgbaar 
bij het IVA te Tilburg (013-662443). 

Sven 
In Nederland zijn ongeveer 8.600 vaste 
verkooppunten voor levensmiddelen. 
Zij geven gezamenlijk ruim 122 mil-
joen gulden uit aan energiekosten. Dat 
is 25 miljoen gulden meer dan strikt 
genomen nodig is. Met andere woor-
den: van elke 1000 gulden die een le-
vensmiddelenbedrijf aan energie uit-
geeft wordt 600 gulden besteed aan 
koeling, 250 gulden aan verlichting, 
150 gulden aan verwarming en warm 
water. Daarop zou respectievelijk 
65,50 en 85 gulden bespaard kunnen 
worden bleek uit een onderzoek, waar-
aan door de Sven (Stichting voorlich-
ting energiebesparing Nederland) 
werd meegewerkt. 

Kinderontvoering 
Op 25 september a.s. organiseert de 
Stichting Internationaal Social Servi-
ce afdeling Nederland in het Vredespa-
leis, Carnegieplein 2 te 's-Gravenhage 
een studiedag met als thema: 
„Enkele aspecten van internationale 
kinderontvoering door een der ou-
ders". 
Dit probleem kan ontstaan wanneer er  

sprake is van „internationale huwelij-
ken". Ter sprake komen: o.m. psycho-
logische-pedagogische effecten en mo-
gelijkheden en bemoeienissen via di-
plomatieke kanalen. Kosten f 75,-
(incl. koffie, lunch en materiaal) Con-
gresbureau VNG, Postbus 30 435, 2500 
GK Den Haag. 

„Kerstweek 40" 
Voor volwassenen van 40 jr. en ouder, 
die met kerst iets anders willen en be-
wust kiezen voor Kerst met meerdere 
mensen, zal in het buitenhuis „De 
Veenhorst" te Midlaren (Drenthe) een 
kerstweek worden gehouden van zon-
dag 22 december tot 27 december 1985. 
Deze kerstweek wordt georganiseerd 
door de werkgroep „Kerstgroep 40+", 
bestaande uit vrijwilligers, leden van 
Humanitas, Nivon, NVSH en Vido. De 
deelnemersprijs is 140 gld. per persoon, 
deelnemers uit heel Nederland zijn 
welkom. Er is plaats voor max. 40 per-
sonen. Meer informatie bij: Greet Bus, 
tel. 050-343832 (vanaf 16 september). 

Salvadoraanse kostuums 
De in Almere wonende El Salvadora-
nen krijgen f 950,- subsidie voor het 
maken van traditionele kostuums. 
Deze bijdrage wordt gesubsidierd uit 
de middelen voor de opvang en begelei-
ding van de vluchtelingen uit El Salva-
dor. De Salvadoranen hebben een klei-
ne folkloristische dans-muziekgroep 
gevormd, die voor het merendeel be-
staat uit kinderen. De groep heeft als 
doel de bevolking van Nederland en in 
het bijzonder die van Almere, kennis te 
laten maken met Salvadoraanse cul-
tuur. De kostuums zijn vanzelfspre-
kend onderdeel van deze cultuur. 

Sexueel misbruik kinderen 
„Het spreken over incest is nog steeds 
een taboe en voor de betrokken kinde-
ren is het met angst en schaamte omge-
ven", schrijft Nel Draijer in een uitvoe-
rig artikel „De omvang van sexueel 
misbruik van kinderen in het gezin", 
dat gepubliceerd werd in het 
Maandblad Geestelijke Volksgezond-
heid 6-85. Losse nummers f 9,50  plus 
f 2,30 verzendkosten. Bestellen Post-
bus 1, 3740 AA Baarn, tel. 02154-
18241. Postgiro 434 54 00 t.n.v. MGv. 

Kasplafonds 
Voor de hulpverlening aan zogenaam-
de programmalanden in de Nederland-
se programma's voor Ontwikkelings-
samenwerking is voor het jaar 1985 814 
miljoen gulden beschikbaar. Daar-
naast zijn de bijdragen voor de Sahel 
regio en de regio Zuidelijk Afrika vast-
geste
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respectievelijk 77 en 80 mil- 
joen
Minister Schoo heeft deze bedragen 
onlangs bekend gemaakt in een brief 
aan het parlement over de „financiële 
meerjarenplanning van de kasplafonds 
voor de programmalanden en -regio's". 
Een kasplafond is de hoeveelheid kas-
middelen die in een bepaald jaar be-
schikbaar is voor lopende en nieuwe 
aktiviteiten. 
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uit aideiingen 
en gewesten Beschermd wonen in Enschede 

AMSTERDAM. In de bijeenkomsten 
van de bejaardenclubs van Humanitas 
worden licht culturele programma's 
gebracht en er worden jaarlijks twee 
autobustochten en vakantieweken ge-
organiseerd. 
De clubleidsters treden op als gast-
vrouwen. In Amsterdam kan men voor 
dit werk nog wel een paar vrijwilig-
sters gebruiken. Belangstelling? Even 
bellen met Dick van Laar: tel. 94 75 15.  

den. De commissie overweegt verder 
om over dit onderwerp een themadag te 
beleggen. Een van de knelpunten om 
tot nieuwe en andersoortige voor-
zieningen te komen is de financiering 
via de A.W.B.Z. Helaas gaat het onder-
linge gevecht tussen provincie en 

Nabij het centrum van Enschede is se-
dert enige maanden met de bouw van 
een „Wooncentrum" begonnen, waar-
van de H.B.B. (Humanistische Bouw-
stichting Bejaardenhuisvestiging) de 
bouwheer is. Het complex omvat 103 
twee- en 18 driekamerwoningen waar-
van de netto-huur (afhankelijk van het 
gekozen type) varieert tussen f 434,—
en ruim f 500,—per maand, plus servi-
ce- en stookkosten (ca. f 250,— per  

ziektekostenfinanciers in de bejaar-
densector vaak over de ruggen van de 
belanghebbenden heen. Wellicht ligt 
hier voor Humanitas een taak om dit 
probleem nationaal aan de orde te 
stellen?... 

maand). Het wooncentrum beschikt 
over een algemene ruimte voor ont-
moetingen en recreatie, een gemeen-
schappelijke tuin, vide, 2 logeerkamers 
voor algemeen gebruik, lift en fietsen-
berging. Bedoeld voor mensen die be-
hoefte hebben aan o.m. behoud van 
zelfstandigheid en aan een humanisti-
sche levenssfeer. Nadere inlichtingen 
verschaft: Mevrouw M. Holthuis-Wis-
sing, Mozartlaan 168, 7522 HR EN-
SCHEDE. 

EEMLAND. Sinds half mei horen de 
Barneveldse en Voorthuizense leden 
bij de afdeling Eemland en een maand 
later was Humanitas tijdens een so-
ciaal-culturele jaarmarkt in Barneveld 
met een kraampje op het Raadhuis-
plein present! 

EINDHOVEN. In de regio Eindhoven 
kunnen belangstellenden voor het 
HOM-discussie projekt „een actief 
mensenrechten-beleid", zich aanmel-
den bij Luuk Steyaard, St. Janskruid 
16, 5552 RS Valkenswaard, tel. 04902-
15373. 

GRONINGEN. Een werkgroep van 
Humanitas Groningen heeft zich bezig 
gehouden met de gezondheidszorg van 
Portugal. Van het verzamelde mate-
riaal over o.m. de geschiedenis, econo-
mie, kunst, toerisme e.d. van Portugal, 
heeft een vrijwilligster een brochure 
samengesteld. Die brochure kan be-
steld worden door overmaking van tien 
gulden (incl. portokosten) op giro 
92 67 50 t.n.v. Humanitas Groningen 
met vermelding brochure Portugal. 

ZEELANDUit onvrede met de be-
staande eenzijdigheid van de voor- 
zieningeni_ 	is in gewest Zeeland sinds 
2tort een commissie „Vernieuwend Ver-
pleeghuisbeleid" ingesteld: een samen- 

bos H. gsverband van Humanitas, An_ 
V. en enkele in Zeeland be-

staande voorzieningen op het gebied 
van bejaardenzorg. De commissie wil 
het Provinciaal beleid kritisch gaan 
volgen.  Dat is geen overbodige luxe, 
Omdat mensen aan de basis vaak ande-
re voorzieningen prefereren dan de be-
kstaande (zoals grootschalige verpleeg-
nuizen).  
De commissie heeft een discussienota 
salnerigeteld waarin kleinschalige 
voorzieningen worden voorgesteld: 
twee

_ i_ aangepaste woningen geschikt 
maken voor groepswoningen door 8 á 
12 mensen én dit met 24-uurs hulp uit 
de eerste lijn. Deze nota zal medio sep-
tember aan alle eerstelijns- en institu-
tionele voorzieningen worden gezon- 
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Volkspetitionnement 
De komende maanden wordt in heel Nederland het volkspetitionnement gehou-
den. Een laatste poging om ons parlement te bewegen néé te zeggen tegen de komst 
van kruisraketten in ons land. Begin september wordt op alle adressen in ons land 
een kaart bezorgd, waarmee kenbaar gemaakt kan worden dat u tegen plaatsing 
van kruisraketten bent. 

Ondergetekenden roepen de leden van Humanitas op om: 
* zoveel mogelijk mensen te stimuleren de kaarten in te vullen 
* deze landelijke actie financieel te steunen (meer informatie staat op de kaarten) 
* zo mogelijk zich actief in te zetten b.v. bij het ophalen van kaarten 
* het volkspetitionnement tot een succes te maken. 

A. L. Beem, Amsterdam. s. C. Beem, Amsterdam. T. van den Bergh, Wageningen. J. van 
den Berg-Henni, Bergen 	R. Fokkens, Assen. S. Frank, Giethoorn. H. J. Ger-
lings, Amersfoort. W. ter Heide, Langenholte (Zwolle). A. Hogers, Loenen a/d Vecht. S. 
Hogers-Mantel, Loenen a/d  Vecht. M. J. T. Kramer, Voorthuizen. E. W. Kramer-Israëll, 
Voorthuizen. R. Kremer, Assen. B. H. Lokker, Zwolle. J. Lokker, Zwolle. J. Lokker, 
Zwolle. H. Mares, Nijmegen. R. Masselink, Nieuw Buinen (Gr). S. Nieuwenhuijsen, 
Leusden. J. Nuyt, Amsterdam. T. Oomkes-Kieviet, Aduard (Gr). A. Paap, Apeldoorn. B. 
E. Postmus, Zwolle. H. postmus-Hiensch, Zwolle. R. van Ravensteyn, Zwolle. P. W. de 
Ruyter, Rheden. I. Smith_swets, Groningen. E. S. Spaargaren, Utrecht. F. J. F. Uijen, 
Den Haag. D. Veldkamp, Barneveld. H. M. Veldkamp-Broeshart, Barneveld. W. Visser, 
Groningen. W. Vosselinan'  srnilde. E. Vrind, Leeuwarden. L. Wielaard, Amsterdam. A. 
van Zachten, Amsterdam 

Meer informatie bij: 

--  K°I n  centraal  tee 	bureau  
Kruisraketten

van
Nee, Postbus 18747, 2502 ES Den Haag (tel.: 070-469756) 

het 
 

anitas (tel.: 020-262445) 
- uw gewestelijk functionaris.Fiu 
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l) zoekt 
een passend 
cadeau 
voor onze 
jubilerende  
vereniging'?  

Gewoon 
iemand lid 
m n van 
HUMANITAS! 

Waar is Humanitas bereikbaar 
Centraal Bureau 
Sarphatistraat 4, Amsterdam 

Gewestelijk bureaus: 
Friesland 	Oldegalileën 161, 

8922 AD Leeuwarden 
functionaris E. A. Vrind 
Hereweg 16, 9724 AC Groningen 
functionaris mw. W. van Wijngaarden 
Speenkruidstraat 279, 9404 HL Assen 
functionaris Chr. van Oijen 
Van Nahuijsplein 1, 8011 NB Zwolle 
functionaris H. Hiddinga 
Nw. Nonnendaalseweg 15, Nijmegen 
functionaris Huub Mares 
p/a J. W. Brouwersstraat 16, 
1071 LJ Amsterdam 
functionaris Sandra Nieuwenhuijsen 
p/a J. W. Brouwersstraat 16, 
1071 LJ Amsterdam 
functionaris A. Laarhoven 
Conradkade 52, 2517 BR Den Haag 
functionaris E. Sevink 
Burg. Buysenstraat 14, 4835 BB Breda 
functionaris J. Magnus 
Koning Willem IH-weg 4, 
4543 RD Zaamslag 
functionaris J. L. A. Boogerd-Quaak 

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

Groningen 

Drenthe 

Overijssel 

Gelderland 

Utrecht 

Noord-Holland 

Zuid-Holland 

Noord-Brabant 

Zeeland 

Tel. 020-262445 
(9.00-12.30 —
13.30-17.00 uur) 

Tel. 058-138617 

Tel. 050-120633 

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

Tel. 080-786766 

Tel. 020-739444 

Tel. 020-739444 

Tel. 070-646353 

Tel. 076-656973 

Tel. 01153-1618 

Amsterdam 

's-Gravenhage 

Rotterdam 

Z.-Limburg 
Utrecht (jeugd-
bescherming) 

Vossiusstraat 6, 
1071 AB Amsterdam 
Ammunitiehaven 553, 
2511 XR 's-Gravenhage 
Heemraadssingel 184, 
3021 DM Rotterdam 
Oliemolenstraat 5, 6411 CJ Heerlen 
Neude 29 bis. 3512 AE Utrecht, 

Tel. 020-768181 

Tel. 070-469608 

Tel. 010-764811 

Tel. 045-719090 
Tel. 030-312518 

Gepensioneerde wikt . . . 
werkende beschikt! 
In een bij de Nederlandse Federatie 
voor Bejaardenbeleid verschenen rap-
port wordt uitgebreid aandacht be-
steed aan de vertegenwoordiging van 
gepensioneerden in de besturen van 
pensioenfondsen. 
Het bestuurlidmaatschap van een pen-
sioenfonds is bij wet slechts voorbe-
houden aan (vertegenwoordigers van) 
werkgevers en werknemers. De gepen-
sioneerden zelf hebben geen wettelijk 
recht op bestuursdeelname. 
Hierdoor is er in wezen een situatie ge-
creëerd, waarin het door de thans ge-
pensioneerden bijeengebrachte kapi-
taal wordt beheerd door de werkenden. 
Een moreel maar ook materieel on-
rechtvaardige situatie, omdat belan-
gentegenstellin niet ondenkbaar is. 
Bijvoorbeeld bij

g 
  mogelijke besluiten 

omtrent premieverlagingen en afwen- 

teling hiervan op de gepensioneerden. 
In het rapport wordt aandacht besteed 
aan de voors en tegens van het recht op 
bestuursdeelname voor gepensioneer-
den en aan de mogelijkheden die de 
Pensioen- en Spaarfondsenwet nu al 
biedt om via de indirecte weg gepensio-
neerden en aan de mogelijkheden die 
de Pensioen- en Spaarfondsenwet nu al 
biedt om via de indirecte weg gepensio-
neerden te laten deelnemen. Gepleit 
wordt tenslotte voor een wijziging van 
genoemde wet, die te zeer de geest uit-
ademt van de vijftiger jaren, waarin 
altijd anderen beslisten over het lot van 
de ouderen. 
Dit rapport is te bestellen door over-
making van f 5,— op girorekening 
53 11 00 t.n.v. de NFB, Den Haag onder 
vermelding van de naam „Rapport over 
Pensioenfondsen." 
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