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Op deze pagina ruimen wij graag ruimte in voor de mening 
van on7/  lezers. Dat betekent niet, dat wij die altijd onder- 

schrijven. 
De inhoud van de brieven waarvan wij ons het recht voorbe-
houden die in te korten-blijft geheel voor rekening van de 

inzenders. 

.... De nederlandse vereniging voor maatschappelijke  
dienstverlening en samenlevingsopbouw 
HUMANITAS zoekt - in verband met het 
aanstaande vertrek van onze redactrice Ank van 
Zachten - ter ondersteuning van de redactie voor 
Van Mens tot Mens een part-time 

jo-umarstic < 
rnedewerk(s0e-r 
die in staat is mee te werken aan de uitbouw van d i t 
tweemaandelijkse verenigingsorgaan tot een 
aantrekkelijk, leesbaar en gezaghebbend blad, 
dat zich bezighoudt met de onderwerpen die de 
Vereniging ter harte gaan. 
Tot de taken van deze medewerk(st)er behoren 
het afnemen en publiceren van interviews, het 
redigeren van artikelen en het meedenken over 
volui en vooral inhoud van het blad. 
Hoewel de vereniging Humanitas het 
vrijwilligerswerk hoog in het vaandel heeft beseft 
het bestuur dat in dit geval enige honorering naast 
vergoeding van onkosten op zijn plaats is. 
Belangstellenden kunnen nadere inforinatie 
inwinnen bij het hoofd publiciteit Humanitas, E. 
Stibbe, tel. 020-262445. 
Om een gericht gesprek te arrangeren kunt u 
schrijven aan de redactie Van Mens tot Mens, 
postbus 71, 1000 AB Amsterdam. 

humuijMoo 
helpt mensen 

DE IITOTOTO 	wan 
UITGEDUID 

Op 30 juni zijn vier Nederlanders een auto 
rijker geworden dankzij hun deelname aan 
de HumanitasNara OTOTOTO. De gelukki- 
gen waren: 

H. H. J. Luyten-Koks in Breda (VVV Polo) 

H. Buitendijk in Hoogvliet (Cas-. ën Visa) 

H. de Graaf in Langweer (ffyundal Pony) 

en W. P. J. van Rijn in Den Haag (Fiat Lino)L 

De opbrengst van deze •TOTOTO (ditmaal 
netto ruim een half miljoen) lkorrnl turn goede 
aan het werk van de Humanitns/Vacalmilp. 

Overlijden Willem Ruis, ook 
voor Hununuttis-  groot verlies 
Tijdens een werkoverleg met de medewerkers van de 
VARA ter voorbereiding van een grote actie in het 
komende najaar, kwam het schokkende bericht binnen 
dat Willem Ruis tengevolge van een hartaanval tijdens 
zijn vakantie in Spanje was overleden. 
Wij hebben Willem Ruis, tijdens onze eerste grote actie 
„De Sterrenshow" leren kennen als een knap vakman 
op zijn gebied, die niet alleen kijk had op het oogver-
blindende spektakel maar ook aandacht had voor de 
mensen, die als mededragers van het programma hun 
steentje bijdroegen. En zijn aandacht voor de „hoofdrol-
spelers" - u weet wel degenen die hun hartewens in 
vervulling zagen gaan - was in één woord geweldig. 
Het was dan ook niet zo maar een gebaar dat Humani-
tas in persoon van de voorzitter na afloop van de ster-
renshowactie Willem een Humanitas-lidmaatschap 
voor het leven aanbood. Wij waren verheugd dat voor 
onze komende actie Willem Ruis weer bereid bleek om 
een belangrijke rol in de voorbereiding en presentatie 
te gaan spelen. 
Helaas is daaraan nu een abrupt einde gekomen. 
Het is voor ons een klap, maar wij beseffen dat het een 
veel zwaardere klap is voor zijn drie kinderen en ove-
rige nabestaanden. 
Wij wensen hen veel kracht toe bij de verwerking van 
dit verlies. 

1 
wu.Ko ]POST 

Géén oproep 
Ik ben van mening dat een 
vereniging als Humanitas, 
die zich bezighoudt met kin-
derbescherming en zo vaak 
tevergeefs naar pleegouders 
op zoek is, gèèn oproep moet 
plaatsen voor spermado-
noren. 

Mw. Garnier 
Voorburg 

Net hoe het uitkomt 
Eenmaal boven de 50 geldt 
leeftijd doorgaans als min-
punt. Het vooroordeel „elk 
jaar ouder is een stapje ach-
teruit" slcrcrt onverbiddelijk 
toe. Met gezwinde spoed 
worden ouderen van de 
werkvloer geveegd. VUT, 
OBU, WAO zijn „sociale" 
doekjes voor het bloeden. 
Oud heeft afgedaan en mag 
teren op de zee van tijd die 
voorligt. Maar soms, soms  

komt het „oud is uit-  niet te 
pas. Momenteel denkt de 
Vereniging van Nederlandse 
Verkeersvliegers (VNV) aan 
een verhoging van de pen-
sioengerechtigde leef tijd 
voor KLM-vliegers van 56 
naar 58 jaar. Volgens de 
prognose dreigt er in de ja-
ren 1988 en 1989 een tekort 
aan piloten. En dan ineens 
blijken leeftijdsgrenzen een 
wassen neus. Alhoewel, de 
VNV heeft nog één beden-
king. De verhoging van de 
pensioenleeftijd tot 58 jaar 
remt het promotietempo. Bij 
de KLM werkt men met een 
zogenaamde „gesloten se-
niorenlijst". Nieuwkomers 
moeten altijd onderaan de 
promotielijn beginnen. Dus 
hoe sneller de oudste vlie-
gers verdwijnen, hoe gunsti-
ger voor de rest. 

K. te Amsterdam 
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LEGATEN 
Zij, die Humanitas in hun laatste wilsbeschik- 
king een legaat wensen toe te kennen, zouden 
hiervoor de volgende formulering kunnen ge- 

bruiken: 

„Ik legateer, vrij van rechten en kosten, aan 
Humanitas, nederlandse vereniging voor 

maatschappelijke dienstverlening en samen- 
levingsopbouw, gevestigd te Amsterdam, een 

som groot 	  gulden." 

Schenkingen, legaten en erfstellingen zijn on- 
derworpen aan een verlaagd vast tarief van 

11% ingevolge artikel 244, 40  alinea van de Suc- 
cessiewet 1956, terwijl voor 1986 voor schenkin- 
gen een bedrag van f 6.500,— is vrijgesteld van 
schenkingsrecht en voor legaten en erfstellin- 
gen een bedrag van f 13.000,— is vrijgesteld 
van successierecht. (Deze bedragen worden 

jaarlijks geindexeerd). Boven de vastgestelde 
bedragen wordt de gehele verkrijging belast. 

Zij, die Humanitas financieel willen steunen, 
kunnen dit doen door overmaking van een bij- 

drage op postgirorekening 58.2000 of bij de Hol- 
landse Koopmansbank (rekeningnr. 

63.50.11.581) ten name van Humanitas Centraal 
Bureau te Amsterdam. 

Af wikkeling nalatenschappen: De Humanisti-
sche Stichting voor Bewindvoering en Beheer 

PROTECTA belast zich desgewenst met afwik-
keling van nalatenschappen. Inlichtingen bij: 

Stichting PROTECTA, Postbus 71, 1000 AB 
Amsterdam, tel. 020-26 24 45. 

In theorie betekent dat, dat de positie 
van maatschappelijke organisaties als 
Humanitas wordt onderstreept,  maar 
dat de vertaling ervan  in klinkende 
munt volledig uitblijf t. Erger nog, er zal 
veel minder geld beschikbaar  komen. 

Om precies te zijn: het ministerie van 
W.V.C. zal de zojuist aangevangen re-
geerperiode 300 miljoen  moeten bezui-
nigen op een totaal over  vier jaren van 
1219 miljoen. Het merendeel  van deze 
bezuinigingen zal moeten 
gebracht door „het Welzijn"  in engere 
zin. Inmiddels is al 	

worden op- 

bekend geworden, 
dat het departement zich voorstelt meer 
dan de helft van dit bedrag te vinden in 
vermindering van het geld voor buurt-
en clubhuiswerk en het opbouwwerk. 
Al met al betekenen de voorgenomen 
bezuinigingen een verlies  aan arbeids-
plaatsen van 5 tot 6000 in  deze sector. 

WELZIJN EN DE OUDERE MENS 

In Van Mens tot Mens  is  herhaaldelijk 
gewezen op het verschijnsel, dat het 
aantal ouderen alsmaar toeneemt en 
het aantal jongeren afneemt. Over een 
aantal jaren zal het aantal ouderen zo 
ongeveer zijn verdubbeld terwijl het 
aantal jongeren afneemt. Beide ver-
schijnselen worden wel eens aange-
duid met de woorden  Vergrijzing"" en 
„Ontgroening". Stapels rapporten zijn
intussen over deze verschijnselen  ge- 
publiceerd en het mag  dan ook kgeen 
verbazing wekken dat de 

terecht 

houden is maatregelen te  nemen. In het 
overheid ge- 

a's gewijd aan wat het kabin 
regeeraccoord zijn gaan doen. enkele aline-

dat het kabinet alleen extra 

voorneemt te 	
et zich 

von het 
ter beschikking wil stellen. 
voor de opvang 	

middelen 
aantal 

Er blijkt dan 

cmtal ouderen 
als die mid- 

delen worden gevonden binnen het 
voor de betrokken departementen be-
schikbare budget. Dat betekent dat 
naast de bezuinigingen die in het re-
geeraccoord zijn afgesproken, er nog 
extra bezuinigd moet worden om maat-
regelen mogelijk te maken, die nodig 
zijn om de gevolgen van de vergrijzing 
op te vangen. Wij durven er ons nog 
geen voorstelling van te maken wat dit 
allemaal gaat betekenen, bijvoorbeeld 
voor een departement als Welzijn, 
Volksgezondheid en Cultuur. Wij moe-
ten het ergste vrezen voor het sociaal 
cultureel werk en andere sectoren van 
dit departement. En wij zullen rekening 
moeten houden met de mogelijkheid 
dat het voorzieningenniveau voor oude-
ren nog verder zal worden aangetast en 
zelfs met de mogelijkheid, dat ouderen 
voor verzorging en verpleging weer af-
hankelijk worden van hun kinderen. Dit 
proces is reeds in volle gang en voor 
zover wij het kunnen bekijken kan het 
nu alleen maar erger worden. De groei 
van de industriële sector die het kabi-
net nastreeft wordt, om met Heyermans 
te spreken, duur betaald. 

WELZIJN EN INKOMEN 

Opnieuw een citaat: „Ook in de komen-
de periode zal de spanning tussen werk 
en inkomen voelbaar blijven. Daar 
waar een keuze onvermijdelijk is en de 
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Yfrkijn 
et Regeeruccoord 

OCS.aGe minder 
„De oplossingen  voor de vraagstukken van onze tijd mogen 
niet uitsluitend en veelal ook niet in de eerste plaats van de 
overheid in Deri Haag verwacht worden. Maatschappelijke 
organisaties en mensen zelf zullen die zaken moeten aanpak-
ken, die men even goed, zo niet beter in eigen beheer en 
verantwoordelijkheid kan aanpakken". 
Zo staat het in het regeeraccoord, waarmee iMcormateur De 
Koning de toon voor het beleid in de komende jaren heeft 
gezet. Er komt een krachtiger aanzet tot deregulering en 
afslanking van de  rijksdienst en van de kwartaire (lees: 
gesubsidieerde) sector, gericht op ,,minder en beter". 
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Eutittnutsie blijft in discussie 
Natuurlijk bevat het regeeraccoord 
CDA-VVD ook enkele regels over 
het probleem van de wetgeving 
rond het euthanasie-vraagstuk. Uit 
de kranten hebt u inmiddels wel 
begrepen, dat die wetgeving er 
voorlopig wel niet zal komen. De 
discussie gaat echter voort. Wie 
voor zichzelf of in groepsverband 
nog eens alle voors en tegens op 
overzichtelijke wijze naast elkaar 
wil zetten kunnen wij de zojuist ge-
reedgekomen gespreksmap „pra-
ten over euthanasie" aanbevelen. 
Geschreven door medewerksters 
van Humanitas in Groningen en 
Zeeland, te bestellen bij het Cen-
traal Bureau door overschrijving 
van f 10,— inclusief verzendkosten 
op giro 582000 onder vermelding 
van „praten over euthanasie". 

VERVOLG VAN PAGINA 3 

overheid daarop invloed heeft, zal 
„werk" voorrang blijven houden boven 
„inkomen". 

Die stelling wordt op verschillende 
plaatsen uitgewerkt en leidt tot konse-
kwenties, die alleen bij een zorgvuldige 
bestudering van de bedoelingen achter 
de woorden op te sporen zijn. Er wordt 
gesproken over een gematigde en ge-
differentieerde loonontwikkeling. Dus: 
weinig kans op hoger loon in bedrijfs-
takken die slecht lopen, meer kans als 
het in een bedrijf goed gaat. Maar ook: 

geen of weinig mogelijkheden voor 
ambtenaren en trendvolgers, want zij 
zullen de zwaarste lasten in verband 
met de bezuinigingen te dragen krij-
gen, bovenop alles waarop in deze sec-
tor reeds bezuinigd is. Nog ernstiger: in 
de sector van de trendvolgers zal de 
werkgelegenheid bij dit beleid onver-
mijdelijk teruglopen. Kunnen deze 
nieuwe werkelozen opgevangen wor-
den in de zo gestimuleerde industriële 
sector? Dat is zeer de vraag. In de eerste 
plaats investeert de industrie graag in 
arbeidsbesparende methoden (datzelf-
de geldt trouwens in nog sterkere mate 
voor de dienstensector). Het valt daar-
om moeilijk aan te nemen dat het aan-
tal banen in evenredigheid zal toene-
men ten opzichte van het aantal, dat in 
de welzijnssector wordt afgebroken. In 
de tweede plaats zal het aantal banen 
voor vrouwen afnemen. Juist in de wel-
zijnssector vinden vrouwen emplooi. De 
maatregelen die thans in het regeerac-
coord worden voorgesteld hebben eens 
te meer het effect vrouw-onvriendelijk 
te zijn. Net  als de verguisde tweever-
dienerswet bijvoorbeeld. Nederland is 
wat dit betreft niet voor niets het land 
waar vrouwen blijkbaar het moeilijkst  

een baan kunnen vinden. Zelfs in Ier-
land, toch bepaald geen voorbeeld van 
een progressief land, vinden meer vrou-
wen een baan dan in Nederland. Dat 
geeft te denken. 

Toch zijn de mensen met een baan, wat 
voor baan dan ook, nog veel beter af 
dan de grote, veel te grote categorie 
uitkeringstrekkers. Uit het regeerac-
coord, zie het citaat boven, valt op te 
maken dat zij opnieuw een deel van de 
lasten te dragen krijgen. Zij doen er 
goed aan rekening te houden met ver-
mindering van hun koopkracht. 

Tegenover deze uiterst sombere berich-
ten staat dan wèl een klein lichtpuntje. 
Driehonderd miljoen gulden zal in de 
komende vier jaar worden uitgetrokken 
om werklozen te herscholen of om te 
scholen, om het arbeidsaanbod op die 
wijze meer af te stemmen op de vraag 
naar arbeid. De werkloos geworden 
ambtenaren en trendvolgers kunnen 
dus, als ze willen (en misschien moeten 
ze wel), terug naar de schoolbanken. 

WELZIJN EN WETGEVING 

Al tientallen jaren, al vanaf de tijd dat 
de roemruchte mevrouw Klompé minis-
ter was van het toenmalige ministerie 
voor maatschappelijk werk, is in parle-
ment en kabinet, in tientallen commis-
sies en andere gezelschappen schier 
eindeloos gesproken over welzijnswet-
geving. Al dat beraad van over het al-
gemeen hoog-betaalde funktionarissen 
en politieke ambtsdrágers, heeft waar-
schijnlijk miljoenen gekost. Dit alles 
met slechts minimaal netto resultaat. 
De problemen die verband houden met 
het brengen van een zekere wettelijke 
structuur in de veelheid van instellin-
gen, bleken vaak onoverkomenlijk. De 
ontworpen structuren pasten niet in de 
werkelijkheid, of kregen de werking 
van een Procrustes-bed: alles wat niet  

past moet worden afgekapt. Een ander, 
vrijwel onneembaar probleem betreft 
de grote verschillen tussen de finan-
cieringsvormen van welzijnsvoor-
zieningen. Er is sprake van financiering 
uit 's Rijks kas (via belastingen en sub-
sidies of Rijksbijdragen). Er is sprake 
van financieringsbronnen via sociale 
verzekeringen. Er is sprake van eigen 
bijdragen van gebruikers (contributies 
en retributies). Om dat alles op één noe-
mer te krijgen en zodoende tot een goe-
de coordinatie te komen tussen wel-
zijnsvoorzieningen onderling, eigenlijk 
is dat onbegonnen werk. 

Een klein maar belangrijk voorbeeld. 
Tot de eerstelijnsvoorzieningen (waar-
mee mensen in de eerste plaats te ma-
ken krijgen) behoren de gezinsverzor-
ging (subsidie; retributie), het kruis-
werk (verzekering, contributies), het al-
gemeen maatschappelijk werk (subsi-
die, eigen bijdragen) en het werk van 
huisartsen (sociale verzekering, parti-
culiere-verzekering, eigen bijdragen). 
Een goede, onderlinge afstemming van 
deze le-lijnsvoorzieningen, die voor 
vrijwel ieder die ermee te maken heeft 
zeer wenselijk is, is vrijwel niet te ver-
wezenlijken zolang er nog vanuit ver-
schillende machtscentra aan de diver-
se touwtjes wordt getrokken. Vanuit dit 
gezichtspunt is alleen al de poging om 
dit alles binnen één wettelijk kader te 
krijgen (en dat gebeurde met het Ont-
werp van Wet op de Gezondheidszorg 
en de Maatschappelijk Dienstverle-
ning), buitengewoon verdienstelijk. He-
laas wordt nu echter juist dit Ontwerp 
van Wet ingetrokken en dreigt daarmee 
geheel onder tafel of in de prullemand 
te verdwijnen. Wéér jaren vertraging en 
wéér hoog-betaalde inzet om zoiets te 
ontwerpen vernietigd. Ook dit is kapi-
taalsvernietigingl 

WELZIJN EN NOG VEEL MEER 
Over het regeeraccoord valt nog veel 
meer op te merken. Over euthanasie 
bijvoorbeeld, over de fundamentele 
keuzen die aan het accoord ten grond-
slag liggen. 
Tenslotte, als het regeeraccoord wordt 
uitgevoerd zoals het is geschreven, zal 
er in de komende jaren steeds meer 
werk aan de winkel zijn voor een orga-
nisatie als Humanitas. De overheid wil 
daarvoor echter niet meer geld ter be-
schikking stellen. Dat houdt in, dat 
nieuwe oplossingen moeten worden ge-
zocht om meer te doen met minder (of op 
z'n best) hetzelfde geld. De druk op het 
vrijwilligerswerk zal toenemen, waar-
bij het goed is te beseffen dat ook de 
inschakeling van vrijwilligers niet al-
tijd in voldoende mate mogelijk zal blij-
ken. Humanitas zal zowel op plaatse-
lijk, gewestelijk als landelijk niveau de 
ontwikkelingen attent moeten volgen 
om tijdig te onderkennen waar knel-
punten ontstaan en hoe daarop moet 
worden gereageerd. 

A. van Oosten 
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Geen subsidie meer voor 
reclasseringswerk Humanitas 

Per 1 september 1986 zal een eind komen aan meer dan 30 jaar 
subsidie van het Ministerie van Justitie voor het reclasse-
ringswerk van Humanitas. Die subsidie maakte het mogelijk 
één vakkracht in dienst te hebben, die zich kon concentreren 
op deze activiteit, waaraan verder een groot aantal vrijwilli-
gers deelnam. Vrijwilligers met grote deskundigheid op het 
gebied van criminaliteit en samenleving, die nu het vaste 
punt van de betaalde secretaris kwijt zijn. Met de botte bijl van 
de bezuiniging is hun bijdrage aan een betere samenleving 
op de tocht gezet. Maar het vaderland is tenminste gered van 
de financiële ondergang. 
Deze beslissing - waarbij ook de Alge-
mene Reclasserings Vereniging is be-
trokken - is voor Humanitas volkomen 
onbegrijpelijk. Een van de officiële 
doelstellingen van de reorganisatie 
van de reclassering - waarvan de maat-
regel die Humanitas nu treft deel uit-
maakt - is „de verbreding van het maat-
schappelijk draagvlak". In de over deze 
reorganisatie gesloten overeenkomst 
staat bovendien te lezen dat „de reclas-
sering onder meer reeds bestaande en 
nog te ontwikkelen vrijwilligerswerk 
waar dat enigszins mogelijk is (zal) sti-
muleren en ondersteunen". 
Hoe beide uitgangspunten te rijmen 
vallen met het stopzetten van deze sub-
sidie is Humanitas een raadsel. Met 
verwondering wordt gezocht naar even-
tuele achterliggende motieven. Tot 
dusver zonder resultaat, of het zou moe-
ten zijn dat Humanitas in het verleden 

Miljoenen te besparen 

,ƒ* 

hoger uit kunnen komen dan de bedra-
gen die in de Peo-studie  worden ge-
noemd. 
Sven wil de bejaardentehuizen  graag 
helpen om energiebesparing  op gang te 
brengen. Daarbij kan  dan  worden ge-
dacht aan het organiseren  van instruc-
tiedagen, regionale bijeenkomsten en 
dergelijke. 

willigers zo belangrijk te achten. Maar 
dan toch niet zo belangrijk dat men er 
een in verhouding kleine som per jaar 
voor over heeft. 
Humanitas heeft de afgelopen 35 jaar 
zich met warmte ingezet voor het be-
houd van het vrijwilligerswerk in de re-
classering. Dit vaak tegen de stroom in 
van reclasseringsmedewerkers die het 
professionalisme in de reclassering 
wilden bevorderen en de lastige vrijwil-
liger als een blok aan het been be-
schouwden. Het is met reclasserings-
werk al net als met defensie: belang-
rijke maatschappelijke functies moet je 
niet alleen aan professionele krachten 
overlaten. De maatschappelijke betrok-
kenheid bij zaken als defensie, reclas-
sering, hulpverlening, is uiterst be-
langrijk omdat anders deze zaken een 
zelfstandig leven gaan leiden, waarbij 
een beperkt aantal betaalde functiona-
rissen uitmaakt wat goed of slecht is 
voor de samenleving. 

Een waarschuwing in de richting van 
de verantwoordelijke bewindsvrouwe, 
mevrouw Korte-Van Hemel, is hier op 
zijn plaats. Want nog afgezien van het 
„kaltstellen" van Humanitas-activitei-
ten op dit terrein, is de fooi waarmee de 
rest van het vrijwilligerswerk op het 
veld van reclassering wordt afge-
scheept (slechts enkele tonnen per jaar 
tegenover 80 miljoen voor het professio-
nele reclasseringswerk) volstrekt on-
voldoende om kwaliteit en continuïteit 
in het werk te garanderen. 

Projecten 
De afgelopen decennia heeft Humani-
tas vele projecten op het terrein van de-
linquentie en samenleving opgezet en 
de meerkosten veelal uit eigen midde-
len of met behulp van bijdragen uit par-
ticuliere fondsen, zoals het Koningin Ju-
liana Fonds, betaald. Vele Humanitas-
activiteiten werden, voor zover succes-
vol, door anderen overgenomen. 
Slechts een greep: 
Een project „winkeldiefstal", „Slachtof-
fers van misdrijven", „jonge wetsover-
treders in Amsterdam", „ex-heroïnever-
slaafden op de arbeidsmarkt" (waar-
voor de gemeente Amsterdam een bij-
drage van 1,6 miljoen ter beschikking 
stelde), „het voorlichtingsproject delin-
quentie en samenleving" (niet straf-
rechtelijke afdoening van strafbare fei-
ten) en nog zeer vele andere activitei-
ten, waarvoor men binnen Humanitas 
thans vreest dat ze zullen moeten wor-
den afgebouwd. Bovendien moet wor- 
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nogal eens kritische geluiden heeft la-
ten horen in de richting van de reclasse-
ring. Of worden alle mooie principes-
ook als die officieel zijn vastgelegd en 
niet herroepen - domweg opzij gezet on-
der de druk van de bezuinigingen? 

Vrijwilligerswerk 
Door de activiteiten van die ene gesub-
sidieerde functionaris heeft Humanitas 
vele jaren een groot aantal vrijwilligers 
aan zich gebonden. Het betreft hier een 
kleine 200 hoog gekwalificeerde men-
sen - uit de zittende en staande magi-
stratuur, uit kringen van politie en be-
drijfsleven, ook vele ex-delinquenten - 
die zich in het kader van door Humani-
tas opgezette projecten inzetten. Het Mi-
nisterie legt een tijdbom onder dit vrij-
willigerswerk, ondanks dat men met 
vele mooie woorden verklaart de maat-
schappelijke betrokkenheid van vrij- 

Energiebesparing kan helpen de ex-
ploitatiekosten van bejaardentehuizen 
belangrijk te verlagen. Volgens een re-
cente studie, uitgevoerd in opdracht 
van het Projectbeheerbureau Energie 
Onderzoek (Peo) ligt er bij de bejaarden-
tehuizen nog een potentiëel van zo'n 
zestig miljoen gulden aan energiebe-
sparing. Dat zou betekenen dat, het te-
kort van de 1700 bejaardentehuizen in 
ons land, voor een deel door middel van 
efficiënt energiegebruik gecompen-
seerd kan worden. De besparing is te 
bereiken door een betere isolatie en 
ventilatie en verbeteringen aan de ver-
warmings- en regelingsinstallaties. 
Vaak echter wordt uit het oog verloren 
dat personeel en bewoners minstens zo 
belangrijk zijn en dat daarvoor geen of 
nauwelijks investeringen nodig zijn. 
Met het realiseren van een goede orga-
nisatie en een gemotiveerd gedrag zou-
den de totale besparingen nog wel eens 



Gastvrije 
dierentuinen 

Onder het motto "65+ is een plus in de Nederlandse dierentuinen", nodigt de 
Nederlandse Vereniging van Dierentuinen 65-plussers  uit om gedurende de 
maanden september en oktober een bezoek te brengen aan een van de 
prachtige dierentuinen. 
Voor de speciale prijs van f 20,- per persoon en op vertoon van de 65+ pas 
biedt de Vereniging een "Dagje Dierentuin". Het all-in-Pakket bestaat uit 
toegang tot de dierentuin; bij aankomst een kopje koffie  met gebak; een 
apéritief of drankje voor de lunch; een kopje thee met een plakje cake. 
De deelnemende parken zijn: 
Amersfoorts Dierenpark, Amersfoort; Artis, Amsterdam; Burgers Dierenpark, 
Arnhem; Noorder Dierenpark, Emmen; Zeedierenpark, Hcaderwijk; Safari-
park Beekse Bergen, Hilvarenbeek; Ouwehands Dierenpark, Rhenen; 
Diergaarde Blijdorp, Rotterdam. 
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den gevreesd dat bij gebrek aan vol-
doende begeleiding en continuïteit 
geen nieuwe projecten meer kunnen 
worden opgezet. 

Geschiedenis 

Het vrijwilligerswerk van Humanitas 
heeft steeds het karakter van zijn tijd 
gedragen. Bij de toenemende professio-
nalisering van de reclasseringsinstel-
lingen en de veranderende ideeën in de 
maatschappij omtrent de mondigheid 
der burgers, werd besloten een streep 
te zetten onder de traditionele vorm van 
vrijwilligerswerk. In plaats daarvan 
stapten wij over op projectgericht vrij-
willigerswerk, vanuit dezelfde ideeën-
wereld die ook ten grondslag heeft ge-
legen aan de oprichting van de Coom-
hertliga. De toenmalige Sectieraad re-
classering van Humanitas werd omge-
doopt tot de projectgroep Delinquentie 
en Samenleving. De activiteiten van 
deze projectgroep zijn niet onopgemerkt 
gebleven. Ten overvloede kan in dit ar-
tikel nog eens worden verwezen naar 
het pionierswerk dat Humanitas ver-
richtte in de periode 1972-1981, bij de 
ontwikkeling van een model voor hulp-
verleningsprojecten voor slachtoffers 
van misdrijven. De actieve rol bij het 
totstandkomen van de eerste vrijwilli-
gersprojecten op dat gebied, de verkrij-
ging van subsidie van Justitie via direc-
tie, politie en het WOVC voor die projec-
ten en de oprichting van een landelijk 
overleg voor deze hulpprojecten. Verder 
kan worden gewezen op de ontwikke-
ling (in samenwerking met onder meer 
de Coornhertliga) van het voorlich-
tingsproject delinquentie en samenle-
ving door ex-gedetineerden, die samen 
met vakkrachten uit het strafrechtelijk 
veld op vrijwillige basis voorlichting 
gaven aan groepen in onze samenle-
ving met een tweeledig doel: het bijdra-
gen tot vermindering van vooroordelen  

en tot emancipatie van de ex-gedeti-
neerde voorlichters. 

De projectgroep van Humanitas heeft 
steeds de werkwijze gevolgd dat één 
van haar leden als vrijwilliger optreedt 
als voorzitter van de per project samen-
gestelde sub-groepen, bestaande uit 
vrijwilligers die op het betreffende ter-
rein thuis zijn. De betaalde secretaris 
van de projectgroep was tevens secre-
taris van de subgroepen. De project-
groep heeft daardoor steeds uiterst effi-
ciënt kunnen werken. Per 1 september 
komt aan deze zeer vruchtbaar geble-
ken constructie een einde. 

Gedurende 35 jaar heeft Humanitas mo-
gen rekenen op de positieve steun van-
uit de landelijke overheid voor haar ac-
tiviteiten. Steeds werd het belang van 
de activiteiten van Humanitas op dit 
terrein ingezien en nog in 1980 bevestig-
de de toenmalige staatssecretaris van 
Justitie schriftelijk dat de financiering 
van de formatieplaats voor Humcmitas 
via de Algemene Reclasserings Vereni-
ging een bestemmingssubsidie betrof. 
Redengevend voor die bestem-
mingssubsidie, aldus dezelfde brief, 
was het streven van Justitie naar ver-
breding van het maatschappelijk 
draagvlak der reclassering. Nu wordt 
daar blijkbaar anders over gedacht. Het 
is droevig, uiterst droevig te moeten 
constateren dat deze Overheid de bij-
drage van haar eigen burgers aan het 
zoeken naar nieuwe vormen op het ter-
rein van Justitie niet naar waarde weet 
te schaften. Humanitas, een vereniging 
die een steeds belangrijker deel van de 
Nederlandse bevolking representeert 
op het terrein van samenlevingsop-
bouw en maatschappelijke dienstverle-
ning, zal het er echter niet bij laten 
zitten. 

A. van Oosten 
secretaris hoofdbestuur 

Gezondheidszorg 
gaat kapot 

De laatste jaren is flink bezuinigd op de 
budgetten van ziekenhuizen, verpleeg-
huizen, zwnk7innigeninrichtingen en 
psychiatrische klinieken. Maar snijden 
in het budget blijkt voor een deel snij-
den in de kwaliteit van de zorg. Van alle 
kanten klagen de mensen die de ge-
zondheidszorg moeten waarmaken, dat 
zij geen kwaliteit meer kunnen leveren: 
er moet te veel gebeuren met te weinig 
mensen. Momenteel ziet het er naar uit 
dat de vele klachten zich omzetten in 
systematisch verzet. Een Amsterdamse 
huisarts verzamelt klachten van colle-
ga's over riskante nalatigheid van 
ziekenhuizen en Het Werkverband van 
Ouderverenigingen rond Internaten is 
bezig met een Zwartboek.* De Vereni-
ging Verbetering Verpleeghuizen gaat 
via familieraden de tekortkomingen in 
verpleeghuizen inventariseren. Begin 
juni protesteerde het personeel van 
psychiatrische ziekenhuizen massaal 
in Den Haag onder het motto „Gek ge-
kort en dolgedraaid". Duidelijk is, dat 
de werkers in de gezondheidszorg er 
volop tabak van krijgen. Zij moeten op-
boksen tegen bezuinigingen op intra-
murale zorg, een kelderend leerlingen-
aantal, arbeidstijdverkorting en soms 
een aanzienlijk personeelsverloop. En 
ondanks al hun inspanningen zien zij 
hán zorg op de klippen lopen. 

"Kontaktadres: Dick Jager, Postbus 103, 
3600 AC Maarssen, tel. 03465-65582 

Mw. dr. H. M. Langeveld: 
buitengewoon hoogleraar 

Mevrouw dr. H. M. Langeveld is 
benoemd tot buitengewoon hoog-
leraar emancipatievraagstukken 
aan de Erasmus Universiteit in 
Rotterdam. 
Mevrouw Langeveld doceerde 
vanaf 1962 sociologie in Rotter-
dam, sinds 19669 als gewoon 
hoogleraar. 
Van 1973 tot 1982 was zij lid van de 
Wetenschappelijke Raad voor het 
Regeringsbeleid. Daarna ver-
richte zij onderzoek en ad-
vieswerk voor onder meer het So-
ciaal en Cultureel Planbureau. 
Op de Algemene Vergadering 
1985, tevens de viering van het 
veertig-jarig bestaan van Huma-
nitas, keek zij samen met de aan-
wezigen 40 jaar vooruit en ver-
diepte zich in de betekenis van de 
vereniging in het algemeen en in 
de mogelijke problemen waar-
mee Humanitas over 40 jaar zal 
worden geconfronteerd. 

6 MG lij MEM vocir wEGijg 



BOEKBESPREKINGEN 
DE RODE DRAAD IN ONS LEVEN, door 
Dr. C. J. Schuurman 
Uitgave Ankh-Hermes BV, Deventer '86 
Prijs: f 29,50 
Een waarschuwing vooraf: wie in dit 
boek verwacht te zullen lezen over reïn-
carnatie, regressie-therapie e.d. of 
astrologie komt bedrogen uit, zelfs al 
luidt ook de ondertitel „Onze ervarin-
gen als signalen van opdracht en be-
stemming". Dr. Schuurman, bij leven 
arts en vooral psychiater, richtte in 1969 
het - nog bestaande - Centrum voor 
Zelfbezinning op dat m.b.v. gesprekken 
en thema-bijeenkomsten poogt deelne-
mers te helpen naar het ontdekken van 
zichzelf, naar bewustwording. Dit boek 
is de weergave van een aantal lezingen 
(en beantwoorde vragen n.a.v. die le-
zingen) die Schuurman heeft gegeven 
en met „de rode draad in ons leven" 
wordt bedoeld dat mensen die een ge-
stoord contact hebben met de mede-
mens, de omgeving en de kosmos, dat 
zouden moeten leren inzien, de storing 
opheffen en de rode draad naar zelfbe-
zinning en „compleet mens" worden 
weer kunnen oppikken. Het zou dus de 
mogelijkheid moeten geven psycho-
therapie op jezelf toe te passen. Ik ben 
geen psychiater, maar ik heb toch mijn 
twijfels over de uitspraak van Prof. Bas-
tiaans (die de inleiding schreef) dat de 
zelfbezinning door Schuurman werd 
uitgedragen in een vorm die niet alleen 
te begrijpen is door personen die in psy-
chotherapeutische behandeling zijn. 
Weliswaar is de tekst in eenvoudig te 
begrijpen taal geschreven en zijn de 
praktijkvoorbeelden van menien met 
ouderbinding en relatie-stoornissen 
verhelderend, maar begrippen-paren 
als reëel-ik en ideaal-ik of egotiek 
naast erotiek worden pas ver in de 
tweede helft wat duidelijker. Typerend 
voor die menging van eenvoudige taal 
en toch dreigend onbegrip is zo'n zin op 
blz. 102: „Gaan we dan ook dieper zien 
dan merken we dat het tekort aan ge-
meenschapszin, wat we dus een tekort 
aan erotiek kunnen noemen, weer te 
herleiden is tot een tekort aan egotiek in 
de maatschappij." 
Ik denk dat dit boek vooral nuttig is voor 
mensen die op het Centrum voor Zelfbe-
zinning geweest zijn. Op de valreep nog 
wel een compliment voor het duidelijk 
lettertype. Dat kom je helaas vaak an-
ders tegen! (S. B.) 

HUURDERS ABC, door mr. Ineke Weer- 
nekers 
Uitg: Konsumenten Kontakt 
Prijs: f 5,— voor Koopkrachtleden, 
f 6.— voor anderen. 
Bij Konsumenten Kontakt is onlangs het 
boekje „Huurders ABC" verschenen, 
waarin aan de hand van voorbeelden 
velerlei problemen besproken worden. 

De familie Joost stelt zich als „voor-
beeld-familie" op de hoogte van rech-
ten en plichten van de huurder, waarbij 
de familie steun ondervindt van Buur-
vrouw Houvast, bestuurslid van de 
huurdersvereniging. De „tegenpartij" 
(verhuurder) is Schaper van Woningbe-
heer BV. 
Het boekje geeft praktische adviezen, 
„voorbeeld-brieven", adressen en be-
handelt algemene huur- en woonpro-
blemen, zoals het huurcontract, woon-
vergunning, huurprijs en huurbescher-
ming, terwijl ook woonvormen als stu-
denten- en bejaardenwoningen aan 
bod komen. Jammer, vind ik, worden 
kamerverhuur, woongroepen en vakan-
tiewoningen niet behandeld.  Hoewel 
eenvoudig taalgebruik verhelderend 
kan werken, is de verhaaltrant  met de 
familie Joost in het middelpunt toch wel 
erg kinderlijk. Het boekje kan worden 
besteld door f 5,—off6,— (zie boven) 
over te maken op postgironr. 36 13 39 ten 
name van Konsumenten  Kontakt Den 
Haag, met vermelding van  titel. (L. M.) 

ZWANGER ZIJN EN WERKEN,  samenge-
steld door M. van der A en M. Kirkels 
Uitg. Stichting Landelijke Ombuds-
vrouw/ Nijgh & Van Ditmar 
Prijs f 9,90 
Steeds meer vrouwen kiezen  voor de 
combinatie werken en kinderen, blijkt 
uit dit boekje, omdat ze terecht het ver-
moeden hebben dat ze na een periode 
van onderbreking nauwelijks  meer 
kansen maken op de arbeidsmarkt. De 
samenstelsters beginnen met een uit-
eenzetting over regels en voorschriften, 
mogelijkheden en wetenswaardighe-
den van belang voor zwangere vrou-
wen: een zwangere vrouw  mag nooit in 
haar zwangerschap ontslagen worden; 
ze heeft recht op een zwangerschaps-
en bevallingsuitkering  etc. In een aan-
tal korte interviews beschrijven ze uit-
eenlopende ervaringen van de vrouwen 
zelf. Niet allemaal negatieve verhalen, 
maar vergeleken bij de ons omringende 
landen steekt Nederland zeer ongun-
stig af wat betreft regelingen, die een 
betere combinatie werk en kinderen 
mogelijk zou maken. De  geïnterviewde 
vrouwen hebben evenwel 
goede opleiding en dito fu 

allen een 
nktie en zijn 

dus nièt representatief voor  de gemid-
delde Nederlandse vrouw. Vrouwen die 
ongeschoold werk verrichten,  zullen 
m.i. niet zo snel geneigd zijn, dit werk 
ook na de geboorte van  baar kind voort 
te zetten. Nader onderzoek onder alle 
werkende vrouwen die een kind willen/ 
krijgen/hebben is dan ook gewenst. De 
gegevens uit dit onderzoek  kunnen dan 
als motivatie dienen in de discussie 
over het al dan niet uitbreiden van ge-
subsidieerde kinderopvang.  Het boekje 
wordt afgesloten met een opsomming  

en uiteenzetting van voorstellen en ad-
viezen van SER en Emancipatieraad en 
.van beleidsvoornemens van de rege-
ring. Ook aandacht voor de houding 
van de vakbonden en de internationale 
ontwikkelingen. Zeer praktisch zijn de 
literatuur- en adressenlijst voor verdere 
informatie. Al met al een handig boekje 
als inleiding voor verdere studie of on-
derzoek. (L. M.) 

Deskundigheid in eigen kring  

Het ook binnen Humanitas bekende HV-
bestuurslid Arie den Broeder, pro-
moveerde onlangs op het proefschrift 
„Bestuurbaarheid van de sociale zeker-
heid" tot doctor in de sociale weten-
schappen. Het proefschrift stippelt een 
weg uit naar een vereenvoudigd so-
ciaal zekerheidsstelsel en naar een be-
tere organisatie dichter bij de mensen. 
Uitgeverij Kluwer bracht van het werk-
stuk een handelseditie uit. Tijdens zijn 
promotie bracht Den Broeder vijftien 
stellingen ter tafel, waarvan de vol-
gende het meest opvielen. Geponeerd 
werd: 
* dat sociale begeleiding vanuit een 
humanistische mensbeschouwing niet 
gericht is op bevoogding of sturing, 
maar op ondersteuning en terzijde 
staan bij zelfstandige pogingen tot ver-
andering of aanvaarding. En tenslotte: 
* dat de beperking van de toegang van 
homofiele of lesbische onderwijzers of 
leraren tot het christelijk onderwijs ten 
onrechte wordt voorgesteld als een uit-
komst van het recht van vrijheid op on-
derwijs. 

Basisbeurs, reken maar! 
Het Nationaal Instituut voor Budget-
voorlichting (NIBUD) heeft een brochure 
uitgegeven voor alle scholieren en stu-
denten (en hun ouders) die vanaf 1 okto-
ber a.s. met het nieuwe studiefinan-
cieringsstelsel te maken krijgen. 
In de nieuwe Wet op de Studiefinancie-
ring krijgen alle studenten van 18 jaar 
en ouder onafhankelijk van het inko-
men van de ouders een basisbeurs. Wèl 
afhankelijk van dat inkomen is de 
vraag of de studerenden in aanmerking 
komen voor aanvullende financiering 
(aanvullende beurs, rentedragende le-
ning). Vragen die zich voordoen zijn bij-
voorbeeld: Hoeveel studiefinanciering 
kan ik krijgen? Hoe kan ik zo weinig 
mogelijk studieschulden opbouwen? 
Moet ik nu thuis kostgeld gaan betalen? 
Wat zijn de financiële consequenties 
als ik op kamers ga? Of als ik ga samen-
wonen? 
Voor de beantwoording van deze vra-
gen zal vaak een aantal berekeningen 
nodig zijn. De brochure is bedoeld als 
hulpmiddel hierbij. 

De brochure BASISBEURS, REKEN MAAR! kan wor-
den besteld door f 7,95 over te maken op girorek. 36 
87 00 t.n.v. het NIBUD. Den Haag, onder vermelding 
van -Basisbeurs-. 
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Wethouder Zuidgeest onthult 't naambord: DE BROMTOL bedacht door Karla Nijmens (L). 
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Voorzitter itengelink: 
„Hummiitas medeverantwoordelijk 

voor basisvoorzieningen" 
Op 27 juni j.L werd in Hoensbroek het tweede kinderdagver-
blijf van Humanitas Zuid-Limburg officieel geopend. In een 
vrolijk en doelmatig verbouwd voormalig jeugdhonk kunnen 
nu ca 20 kinderen van 0-5 jaar overdag worden opgevangen. 
Kinderen van ouders, die zelf niet in staat zijn de verzorging 
overdag voor hun rekening te nemen. De redenen daartoe 
kunnen vele zijn, maar het gaat in dit geval niet om een 
medische indicatie. 
In de riante omgeving van het kasteel Hoensbroek lieten vier 
sprekers zich niet onbetuigd in het prijzen van Humanitas voor 
dit initiatief: het Tweede Kamerlid Hummels, de provinciale 
topambtenaar Welzijn Knapen, wethouder Zuidgeest en 
Humanitas-voorzitter Rengelink, die in het 'verre' Zuid-Lim-
burg het onderwerp „kinderdagopvang" verbreedde tot 
„maatschappijbeelden en basisvoorzieningen". 
Je kunt op twee manieren, aldus Renge-
link aan „de maatschappij" denken: 
Een leefgemeenschap met regels, nor-
men en waarden waar je je aan moet 
houden. Dit noem ik maar even het pas-
sieve maatschappijbeeld. Het is in dit 
beeld dat je de maatschappij als gege-
ven ervaart, bestuurd door democra-
tisch gekozen overheden. De maat-
schappij is dan iets onoverkomelijks, 
iets toevalligs; je wordt daarin geleefd. 
Een ander beeld is dat van een leefge-
meenschap die wij aktief met elkaar 
creëren en veranderen. Een aktief beeld 
dus. Ieder individu heeft zijn invloed, 
soms klein soms groot, maar wel altijd. 
In dat beeld is die maatschappij ons 
gemeenschappelijk produkt, iets van 
onszelf. Wij zijn als mens, individueel 
en als groeperingen, verantwoordelijk 
voor die maatschappij. Het is dit twee-
de beeld, waarin Rengelink zich het 
beste thuisvoelt. Het is ook dit beeld, 
dat hij kenschetst als leidraad voor het 
Handelen van Humanitas als Vereni-
ging voor maatschappelijke dienstver-
lening en samenlevingsopbouw. 

TWEE MENSBEELDEN 

Ook over mensbeelden ziet hij met eni-
ge bewuste overdrijving twee tegen-
gestelde mogelijkheden: 

- De mens bestuurt zelf, bepaalt zijn 
eigen leven, zijn eigen toekomst, zijn 
eigen lot. In deze visie ligt de verant-
woordelijkheid bij de mens zelf. 
Het is alweer deze tweede visie, die 
Rengelink het sterkste aanspreekt en 
het handelen van Humanitas behoort te 
bepalen. 

Maatschappijbeeld en mensbeeld sa-
men leiden hem vervolgens tot de con-
clusie dat: 
- ieder van ons zijn verantwoordelijk-
heid draagt voor het eigen leven; 
- allen, maar ook ieder individueel, de 
verantwoordelijkheid dragen voor het 
functioneren van de maatschappij; 
- ieder mens medeverantwoordelijk-
heid draagt voor het leven van anderen; 
- het leggen van verantwoordelijkheid 
bij anderen, bij voorbeeld bij de over-
heid, niemand ontslaat van de eigen 
verantwoordelijkheid. 

De Universele Verklaring van de Rech-
ten van de Mens uit 1948 blijkt deze visie 

- De mens wordt bestuurd en is een 
eindprodukt van processen. Zijn lot 
wordt gemáákt, is mogelijk voorbe-
schikt. Religieuze overtuigingen spelen 
een rol. 
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EERSTE RESULTATEN- 
delen. Want, citeerde Rengelink arti-
al 1: „alle mensen worden vrij en gelijk 

I i waardigheid en rechten geboren. Zij 
ijn begiftigd met verstand en geweten 
n behoren zich jegens elkaar in een 
[eest van broederschap te gedragen". 

IkSISVOORZIENINGEN 

Als je er van uitgaat dat mensen zelf 
verantwoordelijk zijn zullen we met el-
[aar de omstandigheden moeten creë-
er', waarin elk lid van onze leefge-
aeenschap binnen de grenzen van zijn 
mogelijkheden zo goed mogelijk in 
iaat is zijn eigen leven in te richten, 
rader dwang en zonder opgelegde 
Dgma's". Tot de primaire voorwaarden 
ilartoe rekent hij de basisvoorzienin- 

die overigens niet voor iedereen 
r?lijk hoeven te zijn. 

h elk geval wil hij onder het begrip 
lasisvoorzieningen zaken rekenen als 
inderwijs, woonomgeving, gezond-
Ieidszorg, financiële voorzieningen, 
Pchtshulp, sociaal-culturele voor-
4ningen en gehandicaptenzorg. Voor-
lieningen als deze kan niet ieder indivi-
/ti voor zich alleen creëren, maar moe-
fti gezamenlijk worden opgebouwd. 

ogen deze achtergrond stelde Renge-
rik de plaats van Humanitas aan de 

;tele. In de eerste plaats de samenle-
'[ngsopbouw. „Humanitas ondersteunt 
i?er veel groepen, die iets voor elkaar 
''illen brengen, visies willen ontwikke-
'n. Humanitas bepaalt geen visies, 
naar creëert de mogelijkheden om tot 
fisies te komen. Dit kan zijn op het ge-
hied van de kernbewapening, de eutha-
:lasie, de positie van ouderen. Daar-
:Ic:last de zorg voor diegenen, die niet in 
!Iaat zijn hun eigen weg in de maat-
chappij te gaan. Die wil Humanitas 
)elpen om ondanks achterstanden en 

1 Qndicaps het leven toch maximaal in 
richten. Dit verklaart de intensieve 

:ernoeienis met kinderbescherming en 
:taderopvang, het kinderhuis maar ook 
•?. huizen voor verstandelijk gehandi-
rpten. Vanuit die opvatting is Huma-
litas ook aktief op het gebied van de 
geuners, buitenlandse meisjes, ge- 
aszorg en bejaardenhuisvesting". 

det organisatieprincipe van Humani-
ge. constateerde Rengelink tenslotte, 
ia dat de belangrijkste zaken decen-
rctal worden besloten en uitgevoerd. 
li.arnanitas sluit zich vanuit de eigen 
rincipes aan bij de gedachte van de 
ecentralisatie en hoort daar die plaats 
t krijgen. die Humanitas voor anderen 

graag wil bevorderen. Zoals bij de 
JP,vang van kinderen. Waar ieder indi-
' idueel en de maatschappij als geheel 
medeverantwoordelijkheid voor 
trant. Ook Humanitas. Ook in Hoens-
'roek. 

E.S. 

Verzorgingshuis niet meer enig alternatief 

Van meet af aan realiseerde  de projekt-
groep zich dat landelijke ondersteuning 
alleen nooit volledige ondersteuning 
kan zijn. „Over wonen van ouderen ge-
sproken" is dan ook een plaatselijk ge-
beuren, georganiseerd door een plaat-
selijke werkgroep. Bij de landelijke pro-
jektgroep kunnen plaatselijke groepen 
terecht voor adviezen en hulpmiddelen. 
Er zijn gewestelijke funktionarissen die 
de werkgroepen ter plaatse desge-
wenst kunnen ondersteunen. Maar de 
eerste en belangrijkste ondersteuning 
wordt gegeven door die plaatselijke 
werkgroep. „Want", zo staat in de bro-
chure over het projekt, „wie mensen van 
dienst wil zijn bij het onder de loep ne-
men van hun woon- en leef situatie moet 
om de hoek wonen". De plaatselijke 
werkgroep bestaat uit (8 tot 10) mensen, 
die het werk vrijwillig doen. Zij zijn af-
komstig van de plaatselijke  organisa-
ties die gezamenlijk besloten hebben 
het projekt in hun woonplaats te intro-
duceren. 

PROEFTUIN 
In het najaar van '85 is bij wijze  van 
proef op vijf plaatsen in Nederland het 
projekt van start gegaan. De proef met 

het eerste deel van het projekt is nu 
achter de rug. Een uitvoerig verslag 
hiervan is in druk verschenen onder de 
naam „Proeven". Wie gëinteresseerd is 
kan dit verslag (evenals ander informa-
tiemateriaal) bestellen bij het secreta-
riaat van de landelijke projektgroep, p/ 
a Centraal Bureau Humanitas, Sarpha-
tistraat 4, Amsterdam (Postbus 71, 1000 
AB Amsterdam). 
Hoewel er nog wat geschaafd en veran-
derd moet worden kan toch op grond 
van deze proefneming gezegd worden 
dat het projekt succesvol is. De landelij-
ke steungroep is momenteel druk bezig 
om het materiaal nog wat te verbeteren. 
Ook worden op diverse plaatsen voor-
bereidingen getroffen om met het pro-
jekt te beginnen. Misschien gebeurt dat 
wel in uw eigen woonplaats . . . Máár 
de kans is groter dat het projekt net niet 
in uw woonplaats op stapel gezet 
wordt. Een klein proeftuintje groeit nu 
eenmaal niet in een jaar uit tot een 
enorm park. Bent u gëinteresseerd? Te-
lefonisch zijn inlichtingen te verkrijgen 
bij: Eva de Baat, Dick Nijzink of Mach-
teld Engelse. Zij zijn te vinden op boven-
staand adres en te bellen op nummer 
020-262445. 

"Over wonen 
van Ouderen gesproken // 

Over wonen van ouderen is én wordt veel gesproken . . . 
Helaas nog lang niet genoeg door degenen die eigenlijk het 
hoogste woord zouden moeten voeren: namelijk de ouderen 
zelf. 
Om die mogelijkheid te scheppen werd anderhalf jaar gele-
den door Humanitas, het Humanistisch Verbond, de Humanis-
tische Stichting voor Huisvesting Bejaarden, de Vrije 
Gedachte en de Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen, 
het projekt „Over wonen van Ouderen gesproken" opgezet, 
waarbij zich intussen ook de Nederlandse Federatie voor 
Bejaardenbeleid als adviseur, heeft aangesloten. 
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HOM en de mensenrechten 

 

in Midden-Amerika 
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Nicaraguaanse soldaat tracteert 
oorlogswezen. (foto Rob Brouwer) 

Na eindeloos getouwtrek wist de Ameri-
kaanse regering, in het kader van haar 
vredespolitiek voor Midden-Amerika, 
onlangs honderd miljoen dollar los te 
peuteren ter ondersteuning van de Con-
trabeweging in Nicaragua. President 
Ronald Reagan schilderde de Sandinis-
tische regering Ortega af als een nazi-
regime. Honderd miljoen dollar derhal-
ve voor humanitaire en vóóral militaire 
steun aan een beweging die volgens 
mensenrechtenorgcmiscrties op grove 
wijze de mensenrechten schendt. Met 
de pax Americcma kan het vreemd 
gaan. 

Begin juni bracht het Humanistisch 
Overleg Mensenrechten (HOM) samen 
met uitgeverij Jan Smets te Amsterdam 
in boekvorm rapport uit van een van 1 
tot 14 maart j.l. gehouden delegatiebe-
zoek aan Nicaragua, Honduras, El Sal-
vador en de Verenigde Staten. Het rap-
port maakt balans op van de laatste 
ontwikkelingen in de midden-latijnse 
regio met betrekking tot de mensen-
rechten en de politieke situatie. Pas-
send in de HOM-traditie is er tevens 
veel aandacht voor de ontwikkelingen 
ten aanzien van de economische en so-
ciale rechten in het gebied. Het is de 
bedoeling dat het rapport een bijdrage  

levert aan de diskussie in ons land over 
de Nederlandse en Europese opstelling 
ten acmzien van Midden-Amerika. In 
het bijzonder met betrekking tot de 
mensenrechten. 
De bemoeienis van de Reagan-regering 
moet worden gezien als klap in het ge-
zicht van de mensenrechtenbeweging. 
In een voorwoord schrijft HOM-voorzit-
ter Relus ter Beek: „In Nicaragua is na 
de verkiezingen van november 1984 een 
stap terug gedaan in de opbouw van 
een pluriforme democratie. De Sandi-
nistische regering maakt zich echter 
niet schuldig aan moorden en verdwij-
ningen. Contrarevolutionaire groepen, 
Contra's, doen dat wél regelmatig. 
Iedere vorm van steun aan de Contra's 
is alleen daarom al moreel verwerpe-
lijk. De (inmiddels gerealiseerde) plan-
nen voor honderd miljoen dollar voor de 
Contra's houden het gevaar in van een 
verdere escalatie van de VS-betrokken-
heid." 

Rapporteur Pieter van Veenen be-
schrijft op uiterst leesbare, informa-
tieve manier, waar de HOM-delegatie 
in maart op stuitte. De HOM-delegatie 
sprak met woordvoerders van de offi-
ciële regeringen, met oppositiepartij-
en, met ondergrondse verzetsbewegin- 

gen en met Amerikaanse voor- en te-
genstanders van de Reagan-politiek. 
Een uitgave die sterk bijdraagt tot een 
goed inzicht in wat er in de desbetref-
fende latijns Amerikaanse landen 
speelt, met een kritisch oog op alle be-
trokken partijen en groeperingen. 
Het rapport is voor f 15,— te koop in de 
boekhandel of rechtstreeks te bestellen 
door f 17,50 (incl. verz. kosten) over te 
schrijven op giro 1460115 t.n.v. HOM 
Utrecht, m.v.v. rapport Midden-Ame-
rika. 

M.K. 

Testament . . . veelal: 
onbekend document 

Nederlanders treffen weinig of geen 
maatregelen voor hun overlijden. Dui-
zenden weduwen komen jaarlijks in 
moeilijkheden door het ontbreken van 
een testament: 70% van de Nederlan-
ders heeft geen testament, terwijl 85% 
geen voogdijvoorzieningen voor de kin-
deren heeft getroffen. 
Aldus de Stichting Welzijnsbehartiging 
Weduwen en Weduwnaars, die een uit-
gebreid onderzoek heeft laten instellen 
naar de voorzieningen die Nederlan-
ders voor hun overlijden treffen. 
Ouders van minderjarige kinderen kun-
nen in een testament een voogd over 
hun kinderen benoemen. Wanneer bei-
de ouders plotseling om het leven ko-
men en er is geen voogd benoemd, 
neemt de Raad voor de Kinderbescher-
ming de minderjarige kinderen onder 
de hoede. Pas als de Raad ermee in-
stemt kunnen familieleden de zorg 
overnemen. 
Door het ontbreken van een lcmgstle-
vende testament', waarin wordt be-
paald dat alle roerende en onroerende 
goederen toekomen aan de langstle-
vende partner, kunnen weduwen in 
grote moeilijkheden geraken. Vooral 
wanneer er een eigen huis is, zijn zij 
vaak gedwongen dit te verkopen, wan-
neer hun kinderen een deel van de erfe-
nis opeisen. 
Ook is van belang dat beide partners (in 
een samenlevingsverband) over een 
eigen giro- of bankrekening beschik-
ken. De girorekening wordt bij overlij-
den nl. geblokkeerd en dan kan het wel 
enige weken duren voordat de erfge-
naam over het geld kan beschikken. 
Is er wèl een testament, maar geeft de 
uitvoering problemen, dan kan men de 
Stichting Protecta tot executeur-testa-
mentair benoemen. Deze Humanisti-
sche Stichting voor Bewindvoering en 
Beheer belast zich dan met het toezicht 
op de nauwkeurige uitvoering van het-
geen bij testament of codicil is bepaald, 
overeenkomstig de wens van de erf-
later. 
Wilt u hierover meer weten? Dan schrij-
ven naar Postbus 71, 1000 AB Am-
sterdam. 



Vluchtelingen 
beter opvangen 

Mag je mensen het slachtoffer laten 
worden van een nog niet in een passen-
de regeling vervat vluchtelingenop-
vangbeleid? De Vereniging van Neder-
landse Gemeenten (VNG) is van me-
ning dat de rijksoverheid ten aanzien 
van de Tamilvluchtelingen in ons land 
deze vraag met ja beantwoordt. Voorlo-
pig geldt voor de meesten de zoge-
naamde bad-brood- en bedregeling. De 
VNG wil deze regeling, in afwachting 
van een definitieve nieuwe opvangre-
geling voor álle asielzoekers, laten ver-
dwijnen. In plaats daarvan pleit men 
voor een normale opvang inclusief een 
bijstandsuitkering. Laat de Tamils 
vooralsnog een plek in de samenleving 
zoeken met een uitkering om van te kun-
nen leven, stelt men. De rond 800 men-
sen die nu in opvangpensions verblij-
ven, verkeren in een belabberde situa-
tie. Ook de Vereniging Vluchtelingen-
werk Nederland, (waarvan Humanitas 
lid is) wil eerst goede huisvesting en 
daarna praten over randvoorwaarden. 
De regering houdt voorlopig echter vast 
aan haar standpunt dat, voordat er iets 
fundamenteels verbeterd kan worden 
aan de Tamil-huisvesting, er eerst een 
algemene nieuwe regeling voor 
asielzoekers moet komen. 

Meer werk 
voor gelunulicapten 

Met ingang van 1 juli is de Wet arbeid 
gehandicapte werknemers (WAGW) 
van kracht geworden. Op grond van de-
ze wet zijn werkgevers en de organisa-
ties van werkgevers en werknemers 
verplicht binnen drie jaar maatregelen 
te nemen voor de handhaving of plaat-
sing van gehandicapten in het arbeids-
proces. Gestreefd wordt naar een per-
centage gehandicapten per bedrijfstak 
van minstens 3 en hoogstens 7%. De wet 
bevat een regeling voor de vergoeding 
van kosten, die worden gemaakt om in 
de bedrijven voor de nodige aanpassin-
gen te zorgen. In verband hiermee is het 
voorzieningenpakket in de AWW en de 
wetten op de overheidspensioenen uit-
gebreid. De wet gaat uit van het princi-
pe, dat een gehandicapte aanspraak 
mag maken op dezelfde geldelijke belo-
ning als een niet-gehandicapte in een 
gelijkwaardige functie bij dezelfde ar-
beidsduur. Als de prestatie minder is, 
kan de Minister van Sociale Zaken van 
deze regel dispensatie verlenen. De re-
geling geldt zowel voor ondernemingen 
als voor openbare diensten, ongeacht 
hun grootte. In bijzondere gevallen is 
ontheffing mogelijk. 

„We moeten naar buiten tre-
den, het kon takt niet de ach-
terban onderhouden. Onze 
gehele presentatie naar bui-
ten staat op de helling. We 
moeten meer gebruik maken 
van de Haagse wandelgan-
gen, we moeten de band met 
Humanitas, het Humanis-
tisch Verbond en de Vrije Ge-
dachte aanhalen" aldus 
HSHB direkteur Johan Strik in 
het eerste nummer (znei 1986) 
van de Nieuwsbrief, die de 
Humanistische Stichting voor 
Huisvesting Bejaarden en de 
Humanistische Bouwstich-
ting Bejaardenhuisvesting in 
het vervolg ieder kwartaal 
zullen gaan uitbrengen. 

De nieuwe informatiestroom 
vooral gaan richten 	

zal zich 
op de HSHB-contri-

buanten, bewoners van aangesloten 
verzorgingstehuizen en wooncentra en 
op de actieve leden van  Humanitas, het 
Humanistisch Verbond en  de Vrije Ge-
dachte. Er zal aandacht  besteed wor-
den aan zaken zoals het leven in woon-
centra en verzorg;ngstehuizen,  nieuwe 
projekten, ontwikkelingen 

-  in de oude- 
renzorg, huurbeleid en  individuele 
huursubsidie. 
Aan de aktieve leden van  Humanitas, 

FIV en de Vrije Gedachte biedt het een 
uitstekende gelegenheid om goed op de 
hoogte te blijven van ideeën, mogelijk-
heden en beleidsontwikkelingen op het 
terrein van woonzorgvoorzieningen. 

BELANGRIJKE NIEUWTJES 
Het eerste nummer van 'Nieuwsbrief' 
brengt enkele belangrijke nieuwtjes. 
De bestuursstruktuur van de HSHB zal 
zich dit jaar ingrijpend wijzigen. Het is 
de bedoeling dat de HSHB uitdrukkelij-
ker als koepelorganisatie van bejaar-
denoorden op humanistische grond-
slag gaat funktioneren en zich daarbij 
vooral op de belangenbehartiging van 
de institutionele zorg richt. 
De HBB zal uitgebouwd worden tot een 
landelijke woningbouwcorporatie voor 
bejaardenhuisvesting op humanisti-
sche grondslag. Haar beleidsoptie is: 
het realiseren en beheren van zelfstan-
dige vormen van ouderenhuisvesting 
aangevuld met een pakket dienstverle-
ning. 
Tenslotte brengt Nieuwsbrief nr. 1 een 
beknopt jaarverslag, een adreslijst van 
huizen en projekten, een interview met 
HSHB direkteur Strik, specifieke infor-
matie over projekten in Almelo, Arnhem 
en Lelystad, wetenswaardigheden over 
het huurbeleid en er is aandacht voor 
beschermd wonen en het diskussiepro-
jekt 'Over wonen van ouderen ge-
sproken. 
Nieuwsbrief is gratis voor contribuan-
ten en belangstellenden verkrijgbaar 
bij de HSHB, pb 70510, 1007KM, Am-
sterdam. 
Tel. 020-44.89.01 

M.K. 

HSHB VERSTEVIGT KONTAKTEN 
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VRAAG EN ANTWOORD DOOR LOES MEIJER 

Wie is betrouwbaar? . . . 
Vraag 
Aangezien ik al geruime tijd alleen ben 
en in de toekomst graag weer een 
nieuwe relatie zou willen aangaan richt 
ik mij tot u. In dagbladen staan vaak 
advertenties van relatiebureaus, maar 
ik vraag me af of die wel betrouwbaar 
zijn. Als je geld gestort hebt, hoor je er 
dan nog wat van of is dat verschillend 
per bureau? Kunt u mij ook betrouwbare 
adressen geven? 

Antwoord 
Sinds 1971 bestaat in Nederland een er-
kenningsstelsel van Huwelijks- en rela-
tiebureaus. Het lijkt mij verstandig, als 
u uitsluitend erkende bureaus bena-
dert. Niet omdat die erkenning u een 
garantie biedt voor een succesvolle re-
latie, ook erkende bureaus kunnen 
soms veel geld kosten zonder resultaat. 
Maar in elk geval hanteren zij de regels, 
zoals vereist door de Raad van Toezicht 
bij relatievorming. Bij conflicten kunt u 
een beroep doen op een geschillencom-
missie en bureaus die zich niet aan de 
regels houden kunnen door sancties 
worden getroffen. 
Er zijn erkende bureaus in alle delen 
van het land. De tarieven schommelen 
tussen de f 50,— en de f 2000,—, afhan-
kelijk van de lengte van de inschrij-
vingsduur en het werk dat ze bereid zijn 
voor u te verzetten. Hier een opsomming 
van betrouwbare adressen geven heeft 
weinig zin: het hangt er maar vanaf wat 
u zoekt, wat de omstandigheden zijn 
enz. Het beste kunt u daarvoor contact 
opnemen met de Raad van Toezicht op 
Dienstverlening bij Relatievorming, 
Duinweg 1, 2585 JT Den Haag. Telefoon 
070-501269. 

Bijstandverhaal 
Vraag 
Een paar jaar geleden zijn mijn vrouw 
en ik gescheiden. Afgesproken werd 
dat mijn vrouw de inboedel mocht be-
houden en ik hoefde geen alimentatie 
voor haar te betalen. Nu heb ik gehoord 
dat de gemeentelijke sociale dienst de 
aan de vrouw verleende bijstand gaat 
terughalen bij de man. Moet ik nu toch 
weer betalen? 

Antwoord 
U hoeft als gescheiden man voorlopig 
niet bang te zijn dat u zonder meer moet 
opdraaien voor de bijstandskosten van 
uw ex-partner. De Eerste Kamer heeft 
het voorstel van Staatssecretaris De  

Graaf verworpen om gemeenten te ver-
plichten de bijstandskosten te verhalen 
op de voormalige echtgenoot of echtge-
note. De gemeenten hebben wel de mo-
gelijkheid de kosten van bijstand op de 
ex-partner te verhalen, maar lang niet 
alle gemeenten maken hier gebruik 
van. 
Verwacht mag worden dat de Staatse-
cretaris binnenkort met een nieuw 
wetsontwerp zal komen. De achterlig-
gende gedachte hierbij is dat mensen 
de financiële gevolgen van hun schei-
ding zo min mogelijk ten koste van de 
gemeenschap moeten laten komen. 

Kredietregistratie 
Vraag: 
Onlangs vroeg ik om een lening bij de 
bank in mijn woonplaats. Deze werd mij 
geweigerd met als reden dat ik nog veel 
te veel andere schulden had. Op mijn 
vraag hoe ze aan die informatie kwa-
men, werd mij geantwoord: het Bureau 
Kredietregistratie heeft al uw gege- 
vens. Nu vraag ik me af, wat voor een 
bureau dat is en Waarom houden ze pri- 
vé-gegevens bij? 

Antwoord 
Om te voorkomen dat een kredietnemer 
zijn schulden uit de hand laat lopen, is 
het Bureau Kredietregistratie in Tiel op-
gericht. Het BKR registreert alleen de 
verplichtingen die cliënten hebben ten 
opzichte van de aangesloten instellin-
gen. Daardoor is het BKR als systeem 
voor registratie van alle schulden niet 
sluitend. De bij het Bureau aangesloten 
kredietgevers zijn de professionele kre-
dietgevers, waaronder de postorderbe-
drijven. Wanneer een kredietnemer 
meerdere termijnen achterstallig is in 
de betaling, kan de financieringsmaat-
schappij deze cliënt doorgeven aan het 
BKR. De kredietnemer komt dan als 
wanbetaler te boek te staan. Alle finan-
cieringsmaatschappijen kunnen infor-
matie opvragen bij dit bureau. Bij een 
kredietaanvraag kunnen zij nagaan of 
het een wanbetaler betreft en of er der-
halve gronden zijn geen lening te ver-
strekken. Wordt een kredietaanvraag 
om deze reden geweigerd, en waar-
schijnlijk is dit bij  u het geval, dan kunt 
u bij een willekeurige bank een compu-
teruitdraai vragen van de gegevens die 
over u in Tiel geregistreerd staan. Het 
BKR stuurt de kredietaanvrager een 
aangetekend schrijven  met de redenen 
van registratie en de naam en het adres 
van degene die u heeft aangemeld. De 
kosten voor deze aanvraag zijn f 10,—.  

Mocht blijken dat het Bureau beschikt 
over verkeerde of achterhaalde infor-
matie dan kunt u naar de maatschappij 
stappen die u heeft aangemeld. De fi-
nancieringsmaatschappij moet vervol-
gens medewerking verlenen aan een 
eventuele doorhaling van de registra-
tie. Weigert de maatschappij, dan kan 
de kredietaanvrager het BKR inschake-
len om hiervan medewerking te ver-
krijgen. 
Voor meer informatie kunt u terecht bij 
het Bureau Kredietregistatie, Postbus 
801, 4000 BA Tiel. Tel. 03440-16041. 
Overigens kunt u zich voor een schuld-
bemiddeling of -sanering het beste 
wenden tot een gemeentelijke kre-
dietbank, die op niet-commerciële ba-
sis werken. 

Scholing voor 
eigenaar-bewoners 
Het L.O.S. (Landelijk Ombudste-
am Stadsvernieuwing) organi-
seert dit najaar een scholing voor 
eigenaar-bewoners die hun wo-
ning willen verbeteren. 
De scholing richt zich niet op 
technische maar juist op finan-
ciële problemen: aandacht voor 
de gemeentelijke subsidie-rege-
lingen, de mogelijke vormen van 
een gezamenlijke aanpak en de 
financiën. Voor eigenaar-bewo-
ners is de scholing gratis. Hun on-
dersteuners-adviseurs betalen 
f 25,—. Plaats en datum worden 
nog bekend gemaakt. Informatie 
en opgave: L.O.S., Oudegracht 
86, 1811 CM Alkmaar. tel. 072-
117137. 

Klachtenkontmiss' ie 
Gehandicapten 
Sinds kort is de Klachtenkommis-
sie Gehandicapten opgericht met 
als taak het behandelen en advi-
seren van klachten en vragen van 
gehandicapten en dienstverle-
ners over de uitvoering van de be-
schikking geldelijke steun huis-
vesting gehandicapten. Deze re-
geling voorziet in het aanpassen 
van woningen (zowel huur als 
koop) aan de gehandicapte bewo-
ner. Het secretariaat is gevestigd: 
Wethouder Alf erinkweg 300, 8012 
BZ Zwolle. 
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SCHEEFTREKKEN EN RECHTZETTEN 

 

Vorig jaar plaatste het NRC/ 
Handelsblad, in haar zater-
dagse bijvoegsel van 9 no-
vember, een nogal dubieus 
artikel over oudere treinreizi-
gers. Het ging met name over 
het effect van NS-aanbiedin-
gen zoals de 60+ kaart en de 
vrij-reizen dagen. Het beeld 
van ouderen, dat in het arti-
kel werd opgeroepen („Con-
ducteur, gaat dat naar Den 
Bosch toe?" De grijze golf rolt 
over Nederland) was toen 
voor de JOT aanleiding tot 
een pittige reaktie. 
Hierin protesteerden we tegen de valse, 
eenzijdige sfeertekening waarbinnen 
'oudjes' werden getypeerd als bijeenge-
roepen roofdieren, die massaal samen-
drommen voor loketten, voortdurend 
leuterpraten, een hoop noten op hun 
zang hebben, voor een dubbeltje op de 
eerste rij zitten, zetels usurperen, liefst 
buiten de regels instappen, zenuwach-
tig op perrons heen en weer springen, 
de geur van gepoederde bolknaks ver-
spreiden en die bovenal lief zijn omdat 
het zo hoort". Het gewraakte NRC-arti-
kel besloot destijds met de retorische 
vraag: „Zullen oudjes ook nog zo schat-
tig gevonden worden als begin vol-
gende eeuw hun aantal explosief gaat 
groeien en de grijze golf geen getijbe-
weging meer is, maar een permanente 
grijze vloed?" In onze reaktie noemden 
wij het geheel prietpraat en/of stem-
mingmakerij en dit in beide gevallen 
als even schadelijk te zien. Onze reak-
tie is nooit geplaatst. Wel kregen wij 
een vriendelijk briefje met de opmer-
king, dat de verantwoordelijke journa-
listen nog op de zaak zouden terugko-
men gezien de vele brieven van indivi-
duele ouderen. Op dat terugkomen heb-
ben we lang moeten wachten. Maar op 
21 augustus j. 1. bracht het NRC/Han-
delsblad in haar zaterdags bijvoegsel 
een tekening van een met bokshand-
schoenen getooide oudere heer met als 
onderschrift: „De grijze golf revancheert 
zich". 

In het bijbehorend artikel laat Herman 
Vuijsje, als een van de schrijvers van 9 
november, enkele van de ruim vijftig 
ingezonden brief-opstellers aan het 
woord. Maar eerst stelt hij, dat de mees-
te ouderen die reageerden zich destijds 
door de teneur van de reportage bele-
digd en tekort gedaan voelden. „Het 
schrijven in termen van oudjes werd 
ons door de senioren (als ik ze verder zo 
mag noemen) buitengewoon kwalijk 
genomen. De hele toon van ons artikel 
werd neerbuigend, discriminatoir  en 
bejaard-o-foob geacht", schrijft Vuijsje. 

Ongetwijfeld met een zuur lachje no-
teert hij: „Ongewild waren  ze er in ge-
slaagd, een klaarblijkelijk  niet geringe 
groep senioren voor het voetlicht te 
doen treden, die er geen enkele moeite 
mee heeft van zich af te  bijten. 
Nu eens werden wij als minderwaardig 
stelletje snotneuzen gekenschetst  dan 
weer als journalistjes die getuigden 
van puberaal onbenul, of als vlegels 
die in het wild zijn opgegroeid en als 
velen een behoorlijke opvoeding heb-
ben moeten ontberen", 

Volgens Vuijsje toonden slechts enkele 
reakties begrip df veronderstelden iro-
nie. In ieder geval kwam naar voren, 
dat senioren sterk betrokken zijn bij een 
imago dat van hen wordt  geschetst. 
Vuijsje veronderstelt hierop dat oude-
ren 'misschien als laatste groepering in 
Nederland een overgang van lijdelijk-
heid naar voor-je-zelf-opkomen bele-
ven. De aktuele benadering is, zegt hij, 
,,dat waar de oudjes van  gisteren mop-
perden, de senioren van  vandaag pro-
testeren". Maar zelf blijkt Vuijsje hier 
nog nauwelijks in te geloven want hij 
vervolgt: „Teneinde de mopperaars een 
kans te geven hun visie toe te lichten en 
in de hoop meer licht op dit ontluikende 
grijze zelfbewustzijn te werpen, koos ik 
uit de stapel een vijftal reakties . . en 
zocht kontakt met de schrijvers 	." 

DE ZORG VAN EEN GENERATIE 

De gesprekken die Vuijsje beschrijft 
maken twee zaken zeer Vuijs- 
je kan niet geloven watduidelijk:  hem overkomt    
én de gëinterviewde  ouderen zijnzowel 
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kende eerbied voor grijze haren wordt 
verontwaardigd van de hand gewezen. 
„Ook in dit opzicht betonen de boze 
briefschrijvers zich opmerkelijk mo-
dern", merkt Vuijsje verbaast op. De 
wijze waarop de aangesproken oude-
ren hun 'moderniteit' onder woorden 
brengen liegt er dan ook niet om. 
Een van hen zegt: „Mij is altijd inge-
prent: voor oudere mensen moet je re-
spect hebben. Daar heb ik later een 
vraagteken achter gezet: alleen als ze 
dat respect verdienen, net als bij ande-
re leeftijdsgroepen. Geen aparte speci-
ale rechten alsjeblieft, jasses, nee". 
Een ander zegt er over: Je moet niet 
respect voor iemand hebben omdat ie 
ouder is, maar om de manier waarop hij 
of zij ermee omgaat, het beheerst". 
„Geen vanzelfsprekende eerbied dus, 
maar wel begrip", signaleert Vuijsje en, 
„maar moeten senioren al zijn ze dan 
zelf niet lief, liever tegemoet worden 
getreden dan anderen?" 
De gëinterviewden laten weten dat dat 
onzin is, maar wel vinden ze, dat je 
geen grapjes over de rug van anderen 
kunt maken. Vuijsje's persoonlijk ge-
loof, „dat een groepering pas echt 
geëmancipeerd is als je er geintjes over 
kunt maken", vindt weinig weerklank. 
Men ergerde zich aan de spotzucht én 
de grove generalisaties in het novem-
ber-artikel. De geraadpleegde ouderen 
blijken realistisch genoeg om wel 'iets' 
te herkennen in het toen opgeroepen 
beeld, maar het gedrag van sommigen 
kan nooit model staan voor alle oude-
ren vinden zij. In zijn slotzinnen zoekt 
Vuijsje naar een verklaring voor de op-
geroepen boosheid. Hij ziet er een ver-
weer in tegen de angst om oud te wor-
den die wellicht tevens samenhangt 
met de angst om te worden ontzien in 
plaats van gelijkwaardig te zijn. Die 
angsten ziet hij als dé zorg van een ge-
neratie die meent dat een werkelijke 
geëmancipeerde oude dag bereikbaar 
is. Nogmaals Vuijsje kan in dat laatste 
zelf nauwelijks geloven. Hij ziet angst 
als drijfveer van het ouderenprotest. 
Klaarblijkelijk komt het niet in hem op, 
dat ouderen puur protesteerden tegen 
de miskenning van hun récht op gelijk-
waardigheid. 

MICHAEL KERKHOF 
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ALS IEMAND U DIT KAARTJE 
LAAFDEN, _HEEFT 

SCHREEUWEN WHNIG ZIN. 

Als ienund u Iaat waan dat hij uf zij doof is, zorg 
dan dat uu gezicht goed zichtbaar is, spreek langzaam en 
dui-de-bik en her taal zonodig dingen of schrijf-ze op. 

Zo bevordert u het zintact_ En dat is bclangnik. 
Want dove mensen horen er hij, SIRE 

KORT 
VAN 
STOF 

EEG-SUBSIDIES 
BESCHIKBAAR 
Het Europees Sociaal Fonds 
(ESF) beschikt jaarlijks over 
enkele miljarden guldens 
voor het subsidiëren van 
werkgelegenheidsprojecten 
in EEG-lidstaten. Nederland 
kreeg in 1985115 miljoen en 
voor 1986 is 165 miljoen toe-
gewezen, waarvan 90 mil-
joen bestemd is voor scho-
lingsprojecten met jongeren 
en 75 miljoen voor projecten 
met ouderen. Het grootste 
deel van dit geld zal opgaan 
aan door de overheid uitge-
voerde activiteiten. Ook voor 
de komende jaren kunnen 
bedrijven, organisaties en 
overheidsinstanties deze 
steun aanvragen, onder 
voorwaarde dat door middel 
van om- en bijscholing werk-
gelegenheid geschapen of 
verzekerd kan worden. Infor-
matie bij: Coiirdinerend Or-
gaan ESF, Min. Soc. Zaken, 
Visseringlaan 26, 2280 NV 
Rijswijk, tel. 070-130 610/ 
130 617. 

OVERDREVEN BEWERING 
Onlangs sprak de Bredase 
officier van justitie mr. 
A.J.T.M. Franken-van Zin-
nicq Bergmann de mening 
uit dat ca. 60% van de uitke-
ringstrekkers fraudeert. 
Hierbij zou het dan om - een 
ten onrechte uitgegeven -
bedrag van zo'n 60 miljard 
gaan . . . Dat is volgens mr. 
J.M. Verheul, wetenschappe-
lijk medewerker aan de Uni-
versiteit van Amsterdam 
evenwel schromelijk over-
dreven. „Ik schat het een fac-
tor tien te hoog", aldus de 
heer Verheul, die een disser-
tatie voorbereidt over de 
handhaving van de sociale 
wetgeving in ons land. 

YPSILON 
Op 7 juni j.l. trok de in Bunnik 
gehouden eerste landelijke 
ontmoetingsdag van YPSI-
LON (vereniging van ouders 
en familieleden van psycho-
tische en schizofrene men- 

sen) veel aandacht. Deze 
grote opkomst, aldus de or-
ganisatoren, illustreert dat 
er een grote behoefte bestaat 
aan een vereniging als Ypsi-
lon. Tot nu toe ging de pro-
fessionele aandacht groten-
deels naar de ca. 14000 psy-
chotische en schizofrene 
mensen zelf. Ypsilon maakt 
zich evenwel in het bijzonder 
sterk voor ouders en fami-
lieleden, die te weinig steun 
hebben ondervonden. De 
bedoeling is om overal in het 
land kontaktgroepen van ou-
ders en familieleden op te 
richten en aandacht te beste-
den aan belangenbeharti-
ging. Nadere inlichtingen: 
YPSILON, p/a Grindweg 135, 
3054 VJ Rotterdam, tel. 010-
18 30 50. 

KOOKKLUP 
Het kinderkookboek Kook-
klup van de Stichting Samen 
Wonen Samen Leven bevat 
67 recepten, w.o. salades, 
soepen, hoofd- en nagerech-
ten, maar ook dranken en 
borrelhapjes. Dit alles af-
komstig uit Turkse, Marok-
kaanse, Surinaamse en Ne-
derlandse keukens. Het gaat 
niet om koken alleen: tussen 
de recepten door staan infor-
matieve verhaaltjes over de 
ingrediënten, die eraan te 
pas komen en over eten en 
eetgewoonten. Natuurlijk 
kunnen kinderen (en ook vol-
wassenen) hiermee thuis 
aan de slag, maar de bedoe-
ling is eigenlijk dat er kook-
clubs worden gevormd op 
scholen, buurt- en clubhui-
zen e.d. Bestellen door over-
making van 10 gulden plus 
2,50 verzendkosten op post-
rekening 44 00 467 t.n.v. 
SWSL, Rotterdam, met ver-
melding van „Kookklup". 

BOUWINFORMATIE 
TE KOOP 
Zoals bekend beschikt het 
Bouwcentrum in Rotterdam 
over veel informatie op het 
terrein van bouwmaterialen 
en -technieken. Handig voor 
aannemers, architecten en 
andere bij de bouw betrokke-
nen, maar soms ook heel nut-
tig voor bezitters van een 
eigen huis. Informatie over 
leveranciers van bouwmate-
rialen is sinds kort verkrijg-
baar via Viditel (voor wie 
daar toegang toe heeft). 
Daarnaast kunt u ook nog ge-
bruik maken van de 'ouder-
wetse' telefoon. Als u de 

Bouwcentrum Koop-telefoon 
draait (06-911 22 339) geeft 
een informatrice u alle ge-
wenste informatie á 50 ct per 
minuut. 

ONVOLDOENDE 
OPVANGCENTRA 
Volgens de Werkgemeen-
schap Kindercentra Neder-
land (WKN) is ons land, ver-
geleken met de andere Euro-
pese landen, een achterge-
bleven gebied voor wat be-
treft de opvang van kinderen 
van werkende en studerende 
ouders. De rijksoverheid en 
de gemeentebesturen zou-
den meer geld moeten reser-
veren voor opvangcentra, 
waar jonge kinderen na 
school en tijdens vakanties 
terecht kunnen. Nederland 
telt nu 79 opvang-centra met 
een totale capaciteit van 
3000 kinderen. Uit een door 
de WKN uitgevoerd onder-
zoek is gebleken dat er vrij-
wel overal sprake is van 
groeiende wachtlijsten. 

NATIONALE ZIEKENDAG 
Op 14 september a.s. wordt 
op vele plaatsen in Neder-
land de Nationale Ziekendag 
gevierd; een initiatief van 
vereniging De Zonnebloem. 
Het centrale thema van dit 
jaar „Horen zieken er-
bij . . .?" wil beklemtonen 
dat zieken geen aparte groep 
zijn. Belangstellenden kun-
nen de brochure over dit the-
ma aanvragen bij Ver. De 
Zonnebloem, Nationale 
Ziekendag, Postbus 2100, 
4800 CC Breda. 

CONCURRENTIE 
Volgens de Vereniging van 
Directies van Bejaardente-
huizen (VDB) is het de hoog-
ste tijd dat Den Haag goed-
keuring verleent aan een 
salarisaanpassing voor ver-
zorgend en verplegend per- 

soneel in verzorgingstehui-
zen. Steeds vaker vertrekken 
medewerkers naar verpleeg-
en ziekenhuizen omdat ze 
daar veel meer kunnen ver-
dienen. Er dient zo snel mo-
gelijk een funktie-waarde-
ringssysteem in de bejaar-
denzorg te komen, opdat de 
gezondheidszorg, waar zo'n 
systeem al bestaat, niet 
meer onze concurrent is, 
vindt de VDB. 

WEDUWNAARS 
VERENIGEN ZICH 
Weduwnaars met jonge kin-
deren bevinden zich vaak in 
een bijzonder moeilijke posi-
tie. Zij hebben veelal de keu-
ze tussen het onderbrengen 
van hun kinderen in b.v. een 
kinderdagverblijf of bij fami-
lie of het zoeken van werk, 
dat hen toestaat thuis te wer-
ken of, tenminste, als de kin-
deren slapen. Alleen we-
duwnaars met een ruim in-
komen kunnen het zich per-
mitteren de kinderen thuis te 
laten verzorgen door betaal-
de hulp. Alleen met een ruim 
inkomen, want een weduwe 
met jonge kinderen krijgt een 
uitkering van de algemene 
weduwen- en wezenwet, een 
weduwnaar niet . . . Op dit 
moment zijn bij het kabinet 
plannen in overweging om 
in deze situatie verbetering 
te brengen. Ook is een pres-
siegroep opgericht van we-
duwnaars met jonge kinde-
ren. Voor nadere inlichtin-
gen of als u steun wilt betui-
gen aan het streven van deze 
groep kunt u zich wenden tot 
het contactadres, G. de Ja-
ger, Allard Piersonkade 5 in 
Voorburg, telefoon 070- 
86 61 42. 

DOODSBENAUWD 
De beroepsorganisatie van 
verpleegkundigen en 
ziekenverzorgenden HET BE-
TERSCHAP, gaf een brochu-
re uit over het euthana-
sievraagstuk: „Doodsbe-
nauwd, ook verpleegkundi-
gen en verzorgenden zijn be-
trokken bij euthanasie". In 
de brochure wordt dit vraag-
stuk vanuit levensbeschou-
welijke, ethische en juridi-
sche optiek belicht en op de 
beroepspraktijk betrokken. 
Bestellen door overmaking 
van f 10,— op giro 248 73 60 
t.n.v. Het Beterschap, 
Utrecht, m.v.v. „Doodsbe-
nauwd". 
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UIT AFDELINGEN 
EN GEWESTEN 

Steenbakkerij: voorbeeld van kleinschalig projekt. 
(foto: Roel Burgier) 

AANDACHT GEVRAAGD! 

Van kleur 
verschieten 

Blijkens de eind maart ge-
houden zesde HV landelijke 
vrouwendag „Vrouwen be-
kennen kleur", is er wel eni-
ge aanleiding om van kleur 
te verschieten. De positie 
van vrouwen binnen de hu-
manistische beweging is op 
zijn zachtst gesproken "pro-
blematisch". Volgens Gree-
tje Santing-Eleveld bestaan 
vrouwen binnen het HV nau-
welijks. Weliswaar staat „de 
mens" in het humanisme 
centraal, maar er is niet aan 
de indruk te ontkomen dat 
„de mens" vooral als man 
naar voren treedt. Zij vroeg 
zich af waarom de vrouw 
geen duidelijke plaats heeft 
gekregen in het HV-jubi-
leum. Het humanistisch 
mensbeeld zou minder man-
gericht moeten zijn. 

„In Botswana 
went alles" 

„Ik word uitgenodigd om Ne-
derland vaarwel te zeggen 
en gezellig bij hen op het erf 
te komen wonen. Ze zullen 
voor mij een speciale hut 
bouwen van echte stenen. 
Het is zo knotsgezellig, dat 
het idee me nog aanspreekt 
ook." 

Zo luidt een passage in de 
nieuwe publikatie van HI-
VOS. „In Botswana went al-
les". Ervaringen van twee 
„gewone" Nederlandse vrou-
wen die eind 1984 een bezoek 
brachten aan door HIVOS ge-
steunde projecten in Botswa-
na, in het kader van het Pro-
ject Partner Plan (PPP). An 
Joustra en Kim Snoeijing be-
zochten de HIVOS-partneror-
ganisatie MDT in de stad 
Mahalapye. De ontwikke-
lingsorganisatie Mahalapye  

Development Trust organi-
seert projecten op gebieden 
als werkgelegenheid, onder-
wijs en gezondheidszorg en 
zijn bedoeld voor de aller-
armsten. Hoe hard dat nog 
steeds nodig is, blijkt uit „In 
Botswana went alles". An en 
Kim legden contact met de 
mensen dichter de projecten 
van MDT. Zij zagen èn deel-
den hun armoede, hun zor-
gen, hun leed en pogingen 
om daarin verandering te 
brengen. „In Botswana went 
alles" doet daarvan op een 
zeer persoonlijke, heldere en 
directe manier verslag. 

Het met veel foto's geïllustreerde 
boekje kost slechts vijf gulden en is te 
bestellen door overmaking van f 7.80 ' 
(f 5,— + portokosten) op giro 716.000 
van HIVOS. Den Haag o.v.v. ,.In Bots-
wana went alles". 

Op 27 september a.s. wordt 
in het landelijk Humanis-
tisch Centrum te Utrecht de 
ZIMBABWE-DAG gehouden, 
die officieel geopend zal 
worden door Patric Mutand-
wa, hoofd van de kanselarij 
van de ambassade in Brus-
sel. Deze derdewerelddag, 
die voor de tweede maal ge-
organiseerd wordt door Hi-
vos, Hom, Humanistisch Ver-
bond en Humanitas, leidt de 
Zimbabwe-campagne in, die 
tot in het voorjaar van 1987 
zal duren. Het Landelijk Hu-
manistisch Centrum zal op 
27 september in een Zimbab-
wacmse markt omgetoverd 
zijn: kraampjes met informa-
tie over dit land, maar ook 
met produkten uit de regio 
van Zuidelijk Afrika, en 
„hapjes en drankjes" om ken-
nis te maken met de eetcul-
tuur. De hele dag worden er 
films en video's vertoond en 
Hanneke van Puijenbroek en 
Jan Boonstra, de onlangs uit 
Zimbabwe teruggekeerde 
PPP-vrijwiligers, zullen ver-
slag uitbrengen van hun be- 

De Humcmitas afdeling Den 
Haag stuurde onderstaande 
brief naar de Haagse ge-
meenteraad, waarin aan-
dacht wordt gevraagd voor 
de situatie van bewoners/ 
sters in verzorgingshuizen 
die door de hoogte van hun 
eigen pensioen gedwongen 
zijn zich „vrijwillig" te verze-
keren. 

„Uw aandacht wordt ge-
vraagd voor die bewoners 
van verzorgshuizen die een 
zodanig pensioen (of andere 
inkomsten) hebben, dat zij 
geen gebruik mogen maken 
van de verplichte verzeke-
ring en daardoor gedwongen 
zijn zich „particulier" te ver-
zekeren. 
Deze mensen hadden, toen 
zij nog zelfstandig woonden 
een koopkracht duidelijk bo-
ven A.O.W. Voor deze men-
sen is het teruggeschakeld 
worden, - omdat de A.O.W. 
plus pensioen ruim te weinig 
is voor het kunnen betalen 
van de verzorgingsprijs van 
het huis, - een enorme ach-
teruitgang. 

zoek aan verschillende ont-
wikkelingsprojekten, die 
mede door Hivos worden ge-
financierd. 
De dag is bedoeld voor ieder-
een binnen de humanisti-
sche beweging die de Derde 
Wereld een warm hart toe-
draagt. Daarnaast is uiter-
aard iedereen welkom die  

Zij zijn gedwongen hun be-
stedingspatroon, zeer sterk 
te wijzigen zonder enig zicht 
te hebben dat hierin nog 
enig verbetering komt. Ech-
ter, puur administratief be-
horen zij tot een bepaalde in-
komensklasse die zich dien-
oveneenkomstig tegen 
ziektekosten dient te verze-
keren. Dit gaat in veel geval-
len gepaard met het dragen 
van een eigen risico van bijv. 
f 100,— of meer op jaarba-
sis. Een risico dat dan drukt 
op het zak- en kleedgeld 
waarvan aangetoond is dat 
het in de betreffende geval-
len subjectief zeer gering is 
en beperkend is voor het so-
ciaal functioneren zoals men 
dat zou wensen en gewend 
was. 
U wordt verzocht te bevorde-
ren dat de groep van eigen -
risico dragende verzekerden 
in verzorgingshuizen, dit be-
drag aan eigen risico (door-
gaans f 100,—op jaarbasis) 
automatisch ook weer te-
rugbetaald krijgen vanwege 
de G.S.D." 

geïnteresseerd is in Zimbab-
we. Kom daarom op 27 sep-
tember naar Utrecht en neem 
geïnteresseerden mee! Voor 
meer informatie kunt u te-
recht bij: 
+ HIVOS, Beeklaan 387, 2562 
AZ Den Haag (tel 070-636907) 
+ HOM, postbus 114, 3500 AC 
Utrecht (tel 030-318145) 

ZIMBABWE-DAG: start van campagne 
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Werkkleding 
in welzijnsland 

MARIJKE VAN GENABEEK 

rtA\ 
J 	L 

L_ __J 
	1 
	1 

egiii111~~10‘  

In de zomer een discussie aanzwen-
gelen, vraagt om een luchtige aan-
pak. Die eigenschap bezit zomer-
kleding in hoge mate, wanneer de-
ze tenminste vanwege gestaag 
neerkomende buien niet verborgen 
wordt onder de regenjas. 
Kleding maakt de man èn de vrouw. 
Dat geldt niet alleen voor het uit-
gaansleven, maar ook voor de 
werksituatie. De meeste regelge-
ving op kledinggebied betreft overi-
gens het mannelijke en dus over-
grote deel van de beroepsbevol-
king. Wat dacht u van de strakke 
boorden, die het gelaat een vastbe-
raden aanblik verlenen. Absoluut 
noodzakelijk op een zakelijke bij-
eenkomst waar het tot onderhande-
len komt. Mondjesmaat toegeven, 
klinkt het uit de toegeknepen kelen. 
Enkele dagen geleden las ik een ar-
tikel in De Volkskrant, waarin een 
vereniging werd gepresenteerd die 
werkloze managers met raad en 
daad bijstaat. Een van de adviezen 
luidde „de verslaving aan over-
hemd en das niet op te geven". Tij-
dens sollicitatiegesprekken wordt 
de ontwenning immers duidelijk 
zichtbaar door de enigszins rode en 
geïrriteerde huid in de hals èn door-
dat de sollicitant met de vingers 
tussen het boord ruimte probeert te 
scheppen... Een vingerwijzing naar 
een langere periode van andere ac-
tiviteiten, die veelal niet snel een 
nieuwe betrekking oplevert. 
Ook het welzijnswerk kent zijn 
eigen kleding-code. Zo behoorden 
„de geiteharen-sokkendragers" in 
de 70-er jaren tot degenen die van 
hun gevoel hun beroep maakten. 
Lekker in je vel met een warmte die 
vanuit je tenen omhoog kon krui-
pen. En dan de leren jekkers uit het 
wat zwaardere jongerenwerk; een 
passende combinatie tussen een 
stevige aanpak en de noodzakelijke 
individuele bescherming. De laat- 
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ste jaren treden er wat veranderin-
gen op. 
De samenleving wordt zakelijker; 
zeker wanneer het om de verdeling 
van de middelen gaat. Dat heeft on-
middellijk gevolg voor het kleding-
gedrag. Want bij mijn weten - hoe-
wel nog niet wetenschappelijk be-
wezen - leggen pakkendragers 
méér gewicht in de schaal wanneer 
het op beslissen aankomt. En zo 
wordt „de tuinbroek" van 's mor-
gens tussen de middag ingeruild 
voor een respektabele outfit voor 
die belangrijke bespreking aan het 
eind van de middag. Was het niet 
Jos Brink, die in de hoedanigheid 
van panellid - voorwaar een ernsti-
ge taak-voor de televisie in jasje, 
overhemd en das verscheen maar 
bij verdere inspectie van de camera 
in spijkerbroek gehuld bleek? 
Met kleding wordt vaak het lid-
maatschap uitgedrukt van een be-
paalde maatschappelijke gele-
ding. Een dergelijke uniformering 
schept verplichtingen en verwach-
tingen. 
Een persoonlijke toets is toege-
staan, wordt zelfs wel toegejuicht, 
maar wanneer de zaken serieuzer 
worden, zullen afwijkingen minder 
worden getolereerd. 
Voor vrouwen ligt het zeker in de 
werksfeer enigszins anders. Zou 
dat komen omdat de verwachtingen 
maatschappelijk gezien, minder 
hooggespannen zijn waardoor er 
privé meer doorklinkt in de werksi-
tuatie? Of zorgt haar afwijking voor 
de juist af en toe broodnodige aflei-
ding? Een kwestie van strategie 
dus. het is een enigszins zwart-wit 
verhaal geworden maar hoe kan 
het ook anders, wanneer alle kleur-
schakeringen zich tussen twee 
uitersten bevinden. Of zouden wij 
het moeten houden bij: allemaal 
een beetje grijs of wat betreft Huma-
nitas enigszins blauw? 
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Kunt u 
vanavond 
uw buren 
misschien 

even 
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