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Menselijkrzeds 

Op deze pagina ruimen wij graag 
ruimte in voor de mening van on-
ze lezers. Dat betekent niet, dat 
wij die altijd onderschrijven. De 
inhoud van de brieven waarvan 
wij ons het recht voorbehouden 

die in te korten- blijft geheel voor 
rekening van de inzenders. 

Nederland windt zich weer 
eensop. Menselijk weefsel, 
afkomstig uitziekenhuizen, 
wordt hergebruikt in de phcrr-
maceutische industrie. 
Daar heeft dat verdraaide 
ziekenhuis de placenta van 
ons jongste kind niet in de de-
structor gestopt maar doorge- 

Met aandacht heb ik de hele 
opzet voor de Sponsorloterij 
gelezen. Ik vind het an sich 
een heel goed uitgekiend 
plan om geld bijeen te krij-
gen. Echter, één ding is mij 
niet duidelijk. Waarom mag 
men niet zelf het geld van de 
eigen bank- of girorekening 
overmaken? Waarom moet 
een andere instantie ge-
machtigd worden? 
Als ik in staat ben om zelf mijn 
geld bij een baas te ver-
dienen mag ik toch ook in 
staat worden geachter zelf af-
stand van te doen. Daar heb 
ik niemand vabr nodig. 
Wat is het addertje onder het 
gras?Misschien is er geen ad-
dertje, maar is gewoon de 
mogelijkheid over het hoofd 
gezien. Als er meer zijn, die er 
zo overdenken, zou het best 
eens een flinke slok op een 
borrel kunnen schelen, bij 
wijze van spreken. 

Mevr. E. L. Spits, 
Amsterdam  

stuurd naar een bedrijf, dat er 
iets mee maakt dat helpt te-
gen een kwaal die ik niet heb 
en mijn vrouw ook niet. 
Trouwens: als zij van onze 
placenta iets maken zullen zij 
daar vast ook geld aan ver-
dienen. En &krijg niks. 
Zo gaat het ook met de menis- 

Geachte mevrouw Spits, 

Bij de introductie van iets ge-
heel nieuws - zoals de Spon-
sorloterij - is het van belang 
de zaken eenvoudig te hou-
den. Voor veel mensen wil 
dat zeggen: invullen wat ge-
vraagd wordt en meer niet. 
Daarom werkt de Sponsorlo-
terij in eerste instantie  met 
machtigingskaarten, die 
meestal de hoogste op-
brengst geven. 
Maar . . . als u liever zelf in 

rekening 
houdt wat er met uw 
gebeurt kan dat 

66k. U kunt dan het bedrag 
van uw deelname (f 50,— of 
een veelvoud daarvan) 
overschrijven op postgiro 
38899 van de Sponsorloterij in 
Rotterdam. Vermeld bij de 
„mededelingen" in dat geval: 
voor Humanitas. Humanitas 
ontvangt dan 60% van de op-
brengst van uw deelname. 

Erik Stibbe.  

cus die zij bij die beroemde 
voetballers uit de knie halen. 
Wat doen die chirurgen daar-
mee? Gaan die in de botten-
kist, in de trofeeënkast of wor-
den ze misschien stiekem aan 
verdwaasde aanhangers 
verkocht om daarmee weer 
een nieuwe niersteen vergrui-
zer te kunnen betalen?En 
dan heb je die firma in Oss, 
die al tientallen jaren de uri-
ne van zwangere vrouwen 
inzamelt om daaruit iets te 
destilleren, waarmee de on-
vruchtbaarheid van andere 
vrouwen kan worden bestre-
den. Om nog maar te zwijgen 
over de laboratoria, waar zij 
na uw dood met uw codicil in 
de hand al uw nog voor een 
ander bruikbare organen uit 
uw stoffelijke resten verwijde-
ren. Mooi dat het kan, maar 
mag dat allemaal zomaar? 
Ja, dat mag. Er is alleen één 
verschil. In sommige geval-
len wordt tevoren keurig uw 
toestemming gevraagd voor 
het hergebruik van wat eens 
een deel van i)w lichaam 
was. Een lichaam waarover 
u en niemand anders in 
hoogst humanistische traditie 
zelf de zeggenschap hebt. Bij 
leven en bij dood. 
De vraag of iemand ook nog 
geld verdient aan voor u niet 
langer nuttige delen van uw 
lichaam doet in feite niet ter 
zake. Van belang is, of u iets 
gevraagd is en of u kans hebt 
gehad daarop te an t-
woorden. 
Al vraag ik me af of het mij 
een lor interesseert, wat de 
wetenschap of de pharmacie 
eventueel nog met mijn oude 
appendix kan doen. Zolang 
ze maar afblijven van alles, 
wat ik zelf nog gebruiken kan. 

I. D. van Est 
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Het leven is vol onzekerhe-
den, maar over tenminste één 
ding bestaat zekerheid: ook 
in de negentiger jaren zijn er 
problemen. Denk aan armoe-
de, werkloosheid, eenzaam-
heid, discriminatie. Het is he-
laas niet te verwachten dat 
een maatschappij kan wor-
den gecreëerd zonder pro-
blemen. 

Ik was eens op een congres in Joegosla- 
vië in de periode dat het zogenaamde 
arbeiderszelfbestuur daar opgang 
maakte. Een minister van één van de 
deelstaten hield daar een inleiding over. 
Het was een rooskleurig getint verhaal. 
Niets was zo goed als het systeem van 
het arbeiderszelfbestuur. De congres-
gangers in de zaal wilden dat wel gelo-
ven, maar niet voetstoots. Toen uit de 
zaal de vraag werd gesteld: „Wat doen 
jullie nu met de drop-outs van dit sys-
teem, de mensen die niet met dit systeem 
mee willen of mee kunnen?" Toen was 
het klip en klare antwoord: „Drop-outs 
hebben we niet!" 
Er ging natuurlijk een homerisch gelach 
op in de zaal. De cynische congresgan-
gers hadden dit soort verhalen wel vaker 
gehoord. Ze lieten zich dit niet op de 
mouw spelden. Iedere maatschappij, 
hoe die ook is georganiseerd, heeft zijn 
drop-outs. En helaas, helaas, dat zal ook 
voor de negentiger jaren gelden. Dan is 
het goed dat er organisaties zoals Huma-
nitas bestaan om de scherpe kantjes van 
de problemen af te halen die zich onge-
twijfeld in allerlei vormen zullen voor-
doen. 

ZAKELIJKER 
Een paar zaken zijn voor Humanitas van 
het grootste belang om goed in de gaten 
te houden. Het werk van Humanitas in 
de negentiger jaren zal zakelijker zijn, 
nog meer gericht op resultaat dan voor-
heen. Daarbij mag niet worden terugge-
schrokken voor nieuwe organisatie- of 
financieringsvormen. 
Daarvan een voorbeeld. Door allerlei 
oorzaken neemt het aantal dak- en thuis-
lozen in Nederland toe, een probleem 
dat allerwege wordt erkend. Humanitas 
wil iets doen aan dat probleem, maar 
hoe? Er zijn boekenplanken vol geschre-
ven met artikelen over de behandeling 
van het dak- en thuislozenprobleem. 
Over hoe sociale pensions moeten wor-
den opgezet, over de aanpak van de 
hulpverlening . . . Tussen die boeken 
zijn er slechts enkele velletjes papier die 
de vraag behandelen: wie zal dat beta-
len. Min of meer vanzelfsprekend wordt 
maar aangenomen dat de overheid 
moet betalen. 
Voor een gedeelte is dat zeker zo. Voor 
een ander gedeelte is het helemaal geen 
gekke gedachte om te zoeken naar ande-
re financieringsvormen. Bijvoorbeeld 
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Ook de jaren negentig zal drop-outs kennen 

HUMANITAS zoekt een 

JOURNALIST in de VUT met FUT 
om als deskundig vrijwilliger de redactie van Van Mens 

tot Mens te versterken. Hij of zij moet gemakkelijk 

contacten leggen met informanten van uiteenlopend 

niveau en gewend zijn compact en informatief te 

schrijven. De invalshoek daarbij is steeds de algemeen-

humanistische invalshoek van de Vereniging. 

De redactie vergadert eens per twee maanden in 

Amsterdam. Reëel gemaakte onkosten worden vergoed. 

Belangstellenden worden verzocht schriftelijk te 

reageren aan het adres van het Centraal Bureau 

Humanitas, Postbus 71, 1000 AB Amsterdam, t. a. v. de 

redactie. 
Inlichtingen bij: Erik Stibbe, telefoon: 020-262445. 

door werving van donateurs en spon-
sors, specifiek voor deze tak van werk. 
Want het valt niet in te zien waarom al-
leen sport, cultuur en kunst objecten van 
sponsoring door het bedrijfsleven zou-
den zijn. Veel bedrijven kunnen hun so-
ciale gezicht profileren door als sponsor 
op te treden van bijvoorbeeld huisves-
tingsprojecten voor dak- en thuislozen. 

SCHAARSE MIDDELEN 

Om zo goed mogelijk met de schaarse 
middelen te kunnen omgaan, moet Hu-
manitas worden georganiseerd als een 
goede onderneming. Gericht op resul-
taat, op een goede verhouding tussen 
doel en prestaties. Die zakelijke aanpak 
mag niet betekenen dat moet worden in-
geleverd op de participatie uit de samen-
leving. Op dat terrein liggen overigens 
wel problemen. Mensen laten zich niet 
meer zo makkelijk aanspreken op allerlei 
mooie, ideële uitgangspunten, maar 
veeleer op concrete zaken die als pro-
bleem worden ervaren. 
Deze heel eenvoudige constatering leidt 
er toe dat kritisch gekeken moet worden 
naar de opbouw van de vereniging. We 
moeten in de negentiger jaren naar 
nieuwe participatievormen toe. Zonder 
ideële uitgangspunten overboord te 
gooien, moeten we veel meer mensen 
gaan aanspreken op concrete doelen. 
Welke bijdrages willen de mensen aan 
minder bedeelden schenken? Hun hulp 
kan van verschillende aard zijn. Dat kan 
een bijdrage zijn in de vorm van de opzet 
van een welzijnsonderneming (om bij 
het vorige voorbeeld te blijven: een pro-
ject voor dak- en thuislozenzorg). Of een 
bijdrage in de vorm van uitvoering, als 
vrijwilliger. 
Het kan ook een bijdrage zijn in de vorm 
van financiële ondersteuning. Zo'n soort 
opzet leent zich hier voor allerlei projec-
ten die Humanitas zou willen opzetten. 
Nog  één  voorbeeld. Bekend is dat het 
aantal ouderen in de Nederlandse maat- 

schappij met de jaren drastisch zal toe-
nemen. Dat is een buitengewoon ple-
zierig verschijnsel, maar aan de andere  

MEDAILLE 
Dat is de andere kant van de medaille. 
Wat betekent dat voor maatschappelijke 
organisaties als Humanitas. Nu al is dui-
delijk dat de bestaande voorzieningen, 
zoals verzorgingshuizen, verpleeghui-
zen en dergelijke, niet in staat zullen zijn 
om alle problemen in de toekomst op te 
vangen. Ook nu al is dat niet meer het 
geval. Er zullen dus ook nog andere din-
gen moeten gebeuren. Welnu, het is de 
taak van de welzijnsondernemers van 
Humanitas om daar goede oplossingen 
voor aan te dragen. Voor een deel liggen 
die er al. Via ons project 'Over wonen 
van Ouderen Gesproken' (OWOG) is 
daarvoor een werkelijk uitmuntende me-
thodiek ontwikkeld, waarbij ouderen zelf 
het heft in handen kunnen nemen. 
Hier hebben we dan meteen de kern te 
pakken van een goede aanpak voor de 
algemene problemen die zich in de ko-
mende jaren in de Nederlandse samen-
leving voordoen. Dat is de aanpak die 
mensen mondiger maakt en die een be-
roep doet op de solidariteit. Dus niet de 
aanpak van „ieder voor zich en God voor 
ons allen", maar veel meer „ieder voor 
zich en ook nog een beetje voor de an-
der". Zo krijgen we een samenleving 
waarin in ieder geval geprobeerd wordt 
om het aantal drop-outs zo klein mogelijk 
te houden. Waarin geprobeerd wordt 
om het aantal mensen dat naar de on-
derkant van de samenleving wordt ge-
drukt zoveel mogelijk te beperken. Een 
aanpak die vooral de betrokkenen zelf 
activeert om naar oplossingen te zoeken. 
Een aanpak die zakelijk is en doelge-
richt, maar mensen in hun waarde laat. 
En laten we eerlijk zijn; het is nog leuk 
ook om daaraan te werken en om resul-
taten te zien van ons werk. 

Aad van Oosten 
Bestuurssecretaris Vereniging Huma-
nitas 

kant levert het ook problemen op. Ple-
zierig is dat mensen ouder worden en 
dat ze door de toegenomen sociale ze-
kerheid en verbeterde pensioenvoor-
zieningen in groten getale kunnen ge-
nieten van een onbezorgde oude dag. 
Uitzonderingen van ouderen die tussen 
wal en schip vallen daargelaten. Er is en 
er blijft in ieder geval de basisuitkering 
van de AOW, zodat mensen niet meer, 
zoals in de tijd van voor Drees, gedwon-
gen waren om tot het bittere einde te 
blijven doorwerken omdat anders het in-
komen geheel wegviel. 
Maar de toename van het aantal oude-
ren zorgt voor problemen. Bijvoorbeeld 
de financierbaarheid van de AOW. Zien 
we nog wel kans om deze uitkering op 
hetzelfde niveau te houden? In de ne-
gentiger jaren zal dit probleem zich 
gaan toespiten. Ouderdom - het is jam-
mer, maar het is niet anders - komt met 
gebreken. 
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-Houdt Vaart" levert recht op burenhulp (Foto: Borger) 

utierenhuisvestir ( 
pluniersprOec, 

Circa vijftig procent van alle 
nieuwbouw in de gemeente 
Haarlem is bestemd voor ou-
deren. Niet omdat er zoveel 
ouderen op straat zouden 
staan, maar omdat één „se-
niorenwoning-  een keten kan 
veroorzaken van 3 à 4 verhui-
zingen in het kader van de 
doorstroming. Dat wil zeg-
gen, dat drie of vier gezinnen 
(of alleenwonenden) aan een 
beter passende woning ge-
holpen kunnen worden. 

In Haarlem ging het op 29 september niet 
om één woning voor ouderen, maar om 
een woongroep in een complex met 29 
zelfstandige woningen. Tot stand geko-
men dankzij de wilskracht en vasthou-
dendheid van de bewoners zelf, bege-
leid door (in het begin) Ad Laarhoven en 
(later) Marijke Postma, gewestelijke con-
sulenten van Humanitas in Noord-Hol-
land. Een groep, die een complex tot 
stand wilde brengen, waarin het „buur-
gevoel" weer een kans zou kunnen krij-
gen. Een groep, die daaraan inhoud gaf 
door niet alleen te werken aan een ge-
bouw maar ook aan een reglement, dat 
de bewoners van dat gebouw recht geeft 
op „burenhulp". 
De man, die het grote nut van 
nieuwbouw voor ouderen voor de volks-
huisvesting als geheel constateerde was 
de Haarlemse wethouder H. B. Bruin, 
een van de deelnemers aan het groeps-
interview waarmee de officiële opening 
van het seniorencomplex „Houdt Vaart" 
boeiend werd geopend. 
Een paar interessante uitspraken: in het 
jaar 2000 behoort een derde van de in-
woners van ons land tot de categorie ou-
deren. De huisvestingsproblemen, die 
daaruit voortvloeien, kunnen niet alleen 
in Den Haag worden opgelost. Belang-
rijk is, dat de betrokkenen zelf modellen 
ontwikkelen, in samenwerking met de 
woningbouwcorporaties. Wat in Haar-
lem tot stand is gebracht in samenwer-
king tussen de leden van „Anders Wo-
nen Haarlem" en de Woningvereniging 
Randstad wordt een voorbeeld voor vele 
anderen genoemd. Cees Egas, van de 
Jong Oud Trust, merkte het Haarlemse 
project aan als een waar „pionierspro-
ject", een voorbeeld van geëmancipeerd 
gedrag van ouderen, die zelf werken  

aan de oplossing van een probleem. Hij 
acht het een verstandig besluit met dit 
project niet alleen te mikken op één leef-
tijdscategorie, maar zorg te dragen voor 
spreiding. De jongste bewoners van 
„Houdt Vaart" zijn immers nog in de vijf-
tig, de oudsten rond de tachtig. Op die 
wijze kunnen de bewoners er van uit-
gaan, dat zij metterdaad in staat zullen 
zijn elkaar te ondersteunen bij het zelf-
standig blijven. Gemengde leeftijden 
zijn in dat opzicht een voorwaarde voor 
succes. Verschillende sprekers gingen 
ook in op de noodzaak meer bestaande 
woningen geschikter te maken voor be-
woning door ouderen. Met alleen 
nieuwbouw komen we er niet, stelden 
zowel Van Velzen van de Nationale Wo-
ningraad als De Bruijn. Egas wees op het 
liftenprogramma, dat streeft naar het te-
gen aanvaardbare kosten aanbrengen 
van liften aan bestaande  galerijflats van 
minder dan vijf etages. Dat eigen initia-
tief van ouderen moet kunnen rekenen 
op deskundige ondersteuning was de 
stelling, waarmee  Pieter van den Kerk-
hoff van Humanitas een netelig pro-
bleem aansneed. Projecten als het Haar-
lemse kunnen de overheid helpen de 
problemen van de vergrijzing effectief 
en tegen relatief geringe  kosten aan te 
pakken. Voor de ondersteuning komen 
echter onvoldoende middelen ter be-
schikking. Illustratief is het gehannes tus-
sen twee ministeries  over subsidie voor 
het project „Over Wonen van Ouderen 
Gesproken". Het ene ministerie wil daar 
wèl aan bijdragen, het andere niet. Ge-
volg: er gebeurt niets. Een situatie die  

schadelijk is voor de maatschappij als 
geheel. Meer aandacht voor dit soort ini-
tiatieven betekent meer aandacht voor 
een vorm van zorgbeleid, die past in de 
Haagse filosofie dat de mensen het meer 
zelf moeten doen. Dat Humanitas daar-
bij graag een helpende hand toesteekt 
spreekt vanzelf. Dat de overheid daarbij 
projecten als OWOG financieel in de kou 
laat staan is onjuist en onbeprijpelijk. 

ALLES VOOR DE TUIN 
Met een heus startschot van wethouder 
Bruijn kregen enkele bewoners van 
„Houdt Vaart" het signaal om de naam 
van het nieuwe complex te onthullen. 
Daarna konden de goede gaven worden 
overhandigd, in dit geval bestemd voor 
de inrichting van de gemeenschappelij-
ke tuin. De Gemeente Haarlem zal zor-
gen, dat er een kunstwerk wordt ge-
plaatst, uiteraard met inspraak van de 
bewonersgroep. Wilt u weten hoe een 
moderne woongroep tot stand kunt bren-
gen, waarin zelfstandigheid binnen de 
eigen woning en verantwoordelijkheid 
voor de eigen levenswijze samengaan 
met een gezonde mate van sociaal ver-
band, als u wilt weten hoeveel voetan-
gels en klemmen daarbij op uw pad lig-
gen, hoeveel bergen u onderweg kunt 
tegenkomen en hoe je tenslotte die idea-
len om kan zetten in bewoonbare reali-
teit: de vereniging „Anders Wonen 
Haarlem" heeft met begeleiding en 
steun van Humanitas een voortreffelijk 
voorbeeld gegeven. Tot en met de stijl-
volle opening. 

Erik Stibbe 
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„Op het moment dat een bestuur overbodig is wordt opeens iedereen wakker.” 

Afdelingsvoorzitter bepleit nieuwe structuur Humanitas 

"In het meest extreme geval schaf je 
afdelingen af" 

Het moet allemaal 
anders! 
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Is Humanitas slachtoffer van 
haar eigen succes? Het lijkt er 
op. Dat vindt Jan Dirk Dorre-
paal, voorzitter van de afde-
ling Midden-Holland. Het 
schitterende werk in de hulp-
verlening wordt niet meer 
door vrijwilligers uitgevoerd, 
maar door beroepskrachten. 
Wat rest er nog voor de vrij-
willigers? „In het meest ex-
treme geval moeten we mis-
schien de afdelingen afschaf-
fen", zegt Dorrepaal. 



Jan Dirk Dorrepaal: „Waarom een hele bestuurlijke rimram ?" 

„Ik heb me vaak afgevraagd waarom de 
afdeling niet functioneerde”, peinst Jan 
Dirk Dorrepaal. „Je zoekt wat mensen bij 
elkaar die een bestuur willen vormen. Je 
inventariseert wat er moet gebeuren en 
daar begint het probleem. Het is alsof je 
ergens tegenaan loopt. In het werkplan 
van Humanitas staat een aantal aan-
dachtsgebieden: ouderen, vluchtelin-
gen en minderheden, jeugdhulpverle-
ning en verstandelijk gehandicapten. Je 
zit met vier gebieden die volstrekt ver-
schillend zijn wat betreft situatie en on-
dersteuning. Het is alsof je in een multi-
national belandt. De een praat over pa-
tat en ijsjes, een ander over de zware 
industrie en een derde meldt dat de 
landbouw ook problemen heeft. Wat is 
de bestuurlijke samenhang?" 
Behalve voorzitter van de afdeling Mid-
den-Holland is Jan Dirk Dorrepaal ook 
interim-voorzitter van de afdeling Capel-
le aan de IJssel. In het dagelijks leven is 
hij organisatie-adviseur en zit tijdelijk op 
de stoel van de directeur van de ge-
meentewerken in Zoetermeer. Hij is nog 
maar een paar jaar actief binnen Huma-
nitas. Maar die periode heeft hem 
overtuigd van de noodzaak tot een orga-
nisatorische verandering van de vereni-
ging. 
Toen hij de voorzittershamer in Midden-
Holland ter hand nam gebeurde daar 
nauwelijks iets. Toen hij iets wilde opzet-
ten zag hij binnen de kortste keren door 
de bomen het bos niet meer. „Het lijkt 
alsof je hebt verloren, " zegt hij, „alsof je 
iets niet van de grond kunt krijgen." Hij 
trok conclusies uit die ervaring. 
„Wat is de zin van de huidige afdelings-
structuur?" vraagt hij meer aan zichzelf 
dan aan de verslaggever, terwijl hij zich 
een glas melk inschenkt. „Waarom een 
voorzitter, een secretaris, een penning-
meester en de hele bestuurlijke 
rimram?" 

SCHILDER 
Gezeten in het directiekantoor van de 
Zoetermeerse gemeentewerken filoso-
feert hij over de toekomst van Humanitas 
als hulpverleningsorganisatie. Een 
schilder, die juist bezig is om de kozijnen 
van enkele openstaande ramen van een 
nieuw verfje te voorzien, luistert mee. 
Hoewel het zonnetje voor paradijselijk 
najaarsweer zorgt, zijn Dorrepaals 
overpeinzingen krachtig genoeg om alle 
afdelingen van Humanitas op hun 
grondvesten te laten beven. 
„Ik denk dat met name de afdelingsbe-
sturen geen goede bijdrage leveren aan 
het functioneren van Humanitas", meent 
de organisatie-adviseur. Hij legt het uit. 
Er is een werkplan met aandachtsge-
bieden. In theorie dient dat plan op lo-
kaal niveau door de leden van Humani-
tas te worden uitgevoerd. Maar, zo sig-
naleert Dorrepaal, er is een hemelsbre-
de kloof tussen de leer en de daad. 

WORSTELEN 
„Wij zijn hier aan het worstelen om een 
paar vrijwilligers te vinden", zegt Jan 
Dirk. „Ik vind het erg lastig om een plan  

te vinden waarmee wat valt te doen. Wil 
je wat aanpakken dan moet je eerst kij-
ken wat voor activiteiten beroepsmen-
sen op dat gebied organiseren. Dan 
moet je aan je nieuwe leden uitleggen 
wat het verschil is tussen alle verschil-
lende organisaties die je tegenkomt. Wat 
is het HSHB, het VGZ, hoe werkt de 
Jeugdbescherming? De professionals 
weten het precies, maar als vrijwilliger 
vraag je je af hoe het allemaal in elkaar 
zit." 
Hulpverlening is vaak door professione-
le organisaties geregeld op een niveau 
dat dat van vrijwilligers overtreft. Wat 
heb je daar als afdeling aan toe te voe-
gen, zo vraagt Dorrepaal zich af. Het kan 
nog sterker: als je iets wilt organiseren 
moet je uitkijken dat je de  reeds geboden 
professionele hulp niet in de wielen 
fietst. Wil je als vrijwilliger toch één of 
andere vorm van hulpverlening organi-
seren, dan heb je de hulp van beroeps-
hulpverleners hard nodig. 
„Kunnen die mensen daar de tijd voor 
vrijmaken?" vraagt Jan Dirk. „Ze hebben 
het al behoorlijk druk. Alleen op het ter-
rein van de hulp aan vluchtelingen is 
nog weinig georganiseerd. Daar kun je 
nog een boel werk verrichten. Voor de 
rest is alles al geregeld. - 
Voor de traditionele vrij williger is er nau-
welijks nog ruimte binnen het scala van 
hulpverleningsactiviteiten, zo betoogt 
Jan Dirk. Maar dat is in zijn ogen niet 
rampzalig. Het moet voor  mensen ook 
mogelijk zijn om uit syrnpathie met de 
doelstellingen van  Humanitas  lid van de 
vereniging te worden, zo  stelt hij.  „Net  
als bij Greenpeace of de  Natuurmonu- 

menten. Die organisaties kennen zeer 
deskundige en actieve leden. Je hoeft 
toch niet voor elke honderd leden en 
sympathisanten een afdeling op te rich-
ten? Om dan te constateren dat slechts 
vijf procent van de leden op een afde-
lingsvergadering verschijnt." 
Het wordt tijd dat de vereniging haar 
oude structuur herziet, zo concludeert 
Dorrepaal. „Iedereen snapt tegenwoor-
dig dat de complexe problemen in de 
samenleving niet door vrijwilligers kun-
nen worden opgelost. Het afschaffen van 
de afdelingen lijkt een extreme maatre-
gel, maar het schept meer mogelijkhe-
den voor effectief en gericht vrijwilligers-
werk." 

MACHTELOOS 
In plaats van afdelingen ziet Dorrepaal 
liever sterke gewesten. „Nu zijn de ge-
westen machteloos", oordeelt hij. „Geef 
een gewest een kantoor en een secreta-
riaat. Ondersteun van daaruit de men-
sen die activiteiten willen ontplooien." 
Ondanks Dorrepaals radicale stelling-
name over Humanitas' structuur, zijn er 
afdelingen in het land die heel goed 
functioneren. Hoe kijkt hij daar tegen-
aan? „Tja, op het moment dat je zegt dat 
een bestuur overbodig is wordt opeens 
iedereen wakker", zegt hij laconiek. 
„Maar met de beste wil van de wereld 
kon ik deze problematiek niet terugvin-
den in de onlangs gehouden discussie 
over Humanitas temidden van maat-
schappelijke veranderingen. Ik kan deze 
opmerkingen niet anders kwijt dan op 
deze manier." 

Henk Vlaming 
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De één is door een gebrek voor het 
leven gekluisterd aan een rolstoel. 
Een tweede is getekend door 
rheuma. Of Psoriasis, die 
ontluisterende huidziekte. Of is 
blind of doof. 
Sommige mensen hebben geen 
lichamelijke kwaal, maar zijn 
verstandelijk gehandicapt. Mensen 
zoals u en ik, maar met ergens in de 
hersenen een paar cellen die niet 
goed werken, of die niet goed zijn 
aangesloten. Maar nog altijd 
mensen zoals u en ik. 
Moeten we die isoleren, apart 
zetten, buiten onze samenleving 
houden, ook als zij daarin heel goed 
zouden kunnen meekomen, mits 
met een beetje steun en 
begeleiding? 
Schrik niet als u een verstandelijk 
gehandicapte tegenkomt. Het is 
iemand als u en ik. Een mens met 
een gebrek. Nou en? 

Erik Stibbe 
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„Ik vind 	12E= 
niet zo somlw  

Medewerkers in de jeugdhulpverlening zijn dag en nacht aan 
het werk om kinderzorgen binnen de perken te houden. Water 
naar de zee dragen, zo hoor je vaak. Ze groeien toch op voor 
galg en rad. Annemiek Beekers is een van de hulpverleners. 
Zij bekijkt het van de zonnige kant, want met een beetje puzze-
len blijken ouders uit hun omgeving talrijke bronnen van hulp 
te kunnen aanboren, „ et is maar welke maatstaven je aan-
legt", zegt ze. Een greep uit het leven van een hulpverlener. 

„Veel kan ik niet voor Barend doen. Hij is 
18 en valt niet meer onder verantwoor-
delijkheid van de kinderrechter. Toen hij 
nog in een Amersfoortse instelling zat 
ging het prima. Maar nu hij op kamers 
woont vereenzaamt hij. Hij is in verkeerd 
gezelschap terecht gekomen. Ik heb 
liever dat hij in de bak zit dan dat er, 
zoals nu, zes knapen met honkbalknup- 

..,,,, pels achter hem aanzitten. Hij heeft geen 
-'inzicht in zijn eigen functioneren. Het is 

- jammer dat de hulpverlening te laat is 
gestart. Hij heeft zich het gebodene niet 
eigen kunnen maken. Hij valt terug in 
oude patronen. " 
Annemiek Beekers is maatschappelijk 

Jeugd Hulpverle 
rling in Amsterdam. Ze begeleidt maar 
werker bij de afdeling jeu  

liefst 34 kinderen die door moeilijkheden 
in het gezin hulp van buitenaf nodig heb-
ben. Goed georganiseerde hulpverle-
ning, zo weet Annemiek, is de belang- 

goed werk te le- 
veren. Annemiek draagt daar haar 
rijkste voorwaarde om 

steentje aan bij. Morgen, zo vertelt ze, 
gaat ze naar drugverslaafde ouders van 
twee kinderen. Het gaat prima met ze. 
De kinderrechter had

td
h
e
e
r 

 het eerste   
reageerden

k kind uit 
huis geplaatst. De a  

daar op door hun leven totaal te ver-
anderen. Hoewel zo nog steeds 

drugs gebruiken mogen ze zelf 
voor hun kinderen zorgen. Ze kun-

nen de opvoeding van hun kinderen nu 
goed aan. 

WARM EN LIEF  

moeder is een warme en lieve vrouw, 
maar niet in staat om een verantwoorde 
opvoeding aan haar kind te geven. An-
nemiek zoekt in het Wim van Halmhuis 
een plaats voor hem, want het is een 
gelegenheid waar het kind wel de nood-
zakelijke zorg krijgt, terwijl de moeder er 
toch contact mee kan onderhouden. De 
moeilijkheid is echter de leeftijd. Het op-
vanghuis biedt alleen plaats aan kinde-
ren tot vier jaar. Annemieks zorgenkind-
je is vijf. Toch heeft ze hoop dat er in dit 
bijzondere geval een plaatsje voor de 
kleuter is. 
Het zijn allemaal zorgenkindjes, waar 
Annemiek haar tijd aan besteedt. Ze 
hebben allemaal een achtergrond 
waardoor ze uit het lood zijn geslagen. 
Annemiek probeert haar 'kroost' te hel-
pen waar dat nodig is. Zoals bij die zes 
kinderen in de Bijlmermeer, de veelbe-
sproken woonwijk in het zuidoosten van 
Amsterdam. Een moeder met zes kinde-
ren is door de woningbouwvereniging 
op straat gezet. Van zeven hoog werd het 
meubilair in een vuilcontainer gewor-
pen, terwijl de kinderen stonden toe te 
kijken. 
Maar er is een fout gemaakt. De sociale 
dienst van Amsterdam zou de huur heb-
ben geregeld. Op de een of andere ma-
nier is er iets misgelopen. Waar de be-
schuldigende vinger op moet worden 
gericht is moeilijk meer uit te zoeken, 
want de boekhouding van moeder is ook 
in de vuilcontainer verdwenen. 
Nu woont het gezin op één kamer. Anne-
miek wil zo snel mogelijk een brief opstel-
len voor een woningbouwvereniging, 
die het gezin aan nieuw onderdak zou 
kunnen helpen. „Als je wilt dat het met 
de kinderen in een gezin goed gaat moet 

De dag daarna zal wel moeilijk worden. 
Annemiek heeft een  gesprek met men-
sen van het Wim van mhu is. Het gaat 
om een kind waa 	moeder een 
psychiatrische (achtergrond heeft. De 
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je eerst zorgen dat ze onder de pannen 
zitten, " legt Annemiek uit. „Anders heeft 
jeugdhulpverlening ook niet veel zin. " 
„Je moet prioriteiten stellen waar je wel 
en niet werkt, " zegt ze. „Als maatstaf 
neem je de tijdsfactor. Wat moet snel 
worden geregeld en wat op lange ter-
mijn?" Ze vertelt over een klein kind dat 
in een winkel van schappen zat te eten. 
De uk bleek onder toezicht te zijn gesteld. 
Maar daar werd de hand mee gelicht, 
want de ouders lieten niemand in hun 
huis toe. De kinderrechter oordeelde dat 
het kind in gevaarlijke omstandigheden 
leefde en met hulp van de politie werd 
het uit huis gehaald; een vies, smerig en 
vervuild huis. 
„Op langere termijn ga je kijken wat je 
voor de ouders kunt doen, " zegt Anne- 

miek. „Je probeert te kijken of de ouders 
op de een of andere manier de verant-
woordelijkheid kunnen dragen voor hun 
kind." 

LOYAAL 
De weg van de minste weerstand is de 
kortste, maar niet altijd de beste. Kinde-
ren blijken heel loyaal aan hun ouders te 
zijn, hoe slecht ze ook worden behan-
deld. Gaat het niet goed niet de ouders, 
dan lijden de kinderen daar onder, zo 
weet Annemiek. Ze voelen zich dan zelfs 
op heel jonge leeftijd al bezorgd. Het is 
belangrijk dat er een band blijft tussen 
het kind en de ouders. Een hulpverlener, 
een pleeggezin, een tehuis en de ouder 
doen er verstandig aan  om zoveel moge-
lijk overeenstemming te bereiken over 

„Vaak komt het uiteindelijk nog wel goed." 

wat er met een kind moet gebeuren. 
Een kind dat in een tehuis was geplaatst 
had een fiets van zijn vader cadeau ge-
kregen. De leiding wees de vader erop 
dat het kind heel goedgeefs was en het 
fietsje dus snel zou weggeven. Samen 
bedachten ze een plan om het kind zijn 
fietsje te laten houden. Ook bepaalden 
ze samen waar het kind wel en niet zou 
mogen fietsen. Zo namen het tehuis en 
de vader de opvoeding samen ter hand. 
„Als het kind ziet dat de ouders het ermee 
eens zijn dat het ergens anders woont, 
kan het makkelijker accepteren dat het 
niet bij de eigen ouders blijft, " zegt Anne-
miek. 

TWEE GELIEFDEN 
Sandra's vader biedt misschien uitkomst 
nu haar moeder niet goed voor haar 
blijkt te kunnen zorgen. Sandra gaat 
steeds meer leunen op het opvanghuis, 
waar ze eigenlijk één nacht per week 
hoort te slapen. Sandra was verwekt na 
een kortstondige ontmoeting tussen twee 
geliefden. Maar opeens is haar vader 
weer in zicht gekomen. Hij wil ook iets 
voor zijn dochter betekenen, hoewel hij 
werkt en daarnaast een studie volgt. Hij 
heeft al een rooster opgesteld waarin hij 
ruimte voor Sandra heeft ingedeeld. An-
nemiek zal kijken of het raadzaam is om 
Sandra's rooster te wijzigen en daar ook 
een rol voor de vader op te nemen. 
„Wat mij opvalt is dat ouders hoe dan 
ook altijd het beste voor hebben met hun 
kinderen, " zegt Annemiek. „Vaak zie je 
dat ze er met behulp van anderen in 
slagen om voor hun kinderen te zorgen. 
Er is altijd wel een opa, een oma of een 
tante die te hulp wil schieten. Mensen 
vinden het fijn als er een beroep op hen 
wordt gedaan. Het komt misschien niet 
overeen met het ideale beeld dat er in de 
maatschappij bestaat over het opvoeden 
van een kind. Als een moeder haar kind 
de neus in haar eigen rokje laat snuiten, 
is dat dan erg? Het hangt er maar van af 
welke norm je aanhoudt. Ik vind het alle-
maal nog niet zo somber. Heel vaak zie ik 
dat het met veel kinderen uiteindelijk 
goed komt. Met behulp van anderen 
merk je dat er veel mogelijk is. " 

Henk Vlaming 
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Onroerend-ge c-ilL1P als rang 

Al geruime tijd verzorg ik 
mijn gehandicapte vriendin. 
Aangezien zij ook 's nachts 
niet alleen gelaten kan wor-
den ben ik bij haar ingetrok-
ken. Ik ben 55 jaar, mijn 
vriendin is 62. Nu heb ik ge-
hoord dat er een gunstige re-
geling was voor verzorgers 
wat betreft de inkomstenbe-
lasting. Kunnen wij alsnog 
korting of teruggave krijgen? 

Wanneer verzorger en ver-
zorgde familieleden zijn geldt 
een gunstige regeling: bei-
den worden dan voor de in-
komstenbelasting in ta-
riefgroep 2 (alleenstaanden 
met toeslag) ingedeeld. Maar 
aangezien u geen familie van 
elkaar bent geldt dit voor u 
niet en blijft u beiden inge-
deeld in tariefgroep 1 (twee-
verdieners). 
De nationale ombudsman 
heeft onlangs gewezen op de-
ze discriminerende regeling. 
Een verzoek om dit te wijzigen 
is vooralsnog door de belas-
tinginspectie afgewezen. 
Aangezien dit in strijd is met 
de grondwet artikel 1, waarin 
staat dat iedere ingezetene in 
Nederland gelijk behandeld 
moet worden, dient het beleid 
op dit punt te worden herzien. 
Momenteel verandert er voor 
u heiden helaas nog niets. 
Daarbij komt dat m. i. v. 1 jan. 
1990 de gehele tariefgroep 2 
voor alleenstaanden zal ver- 
dwijnen. 
Wel zal er een overgangsre-
geling zijn voor alleenstaan-
den die momenteel in ta-
riefgroep 2 zijn ingedeeld. 

Deze rubriek is een 
vraagbaak voor leden 

van Humanitas. 
Antwoorden komen uit 
de koker van de dienst 

HUMAN1TAS/ 
VARAhulp. Vragen 

kunnen worden 
opgestuurd aan 

Postbus 71, 1000 AB 
Amsterdam. Zet op de 
enveloppe: '0 zit dat 

zo'. Wilt u uw naam niet 
vermeld zien, zet dat 

dan in de brief. 

Afkoopsom AWW 
lk ben weduwe en zal binnen-
kort in het huwelijk treden 
met een man die AOW-pen-
sioen ontvangt. Zelf heb ik 
een weduwenpensioen. Ik 
heb gehoord dat door mijn 
huwelijk mijn pensioen ver-
valt, maar dat ik nog een af-
koopsom ontvang. Is dit juist? 

Indien u een weduwenpen-
sioen op grond van de AWW 
ontvangt eindigt het recht op 
dit pensioen in de maand na 
het huwelijk. U hebt wel recht 
op een afkoopsom die bestaat 
uit twaalf maal het maande-
lijkse bedrag aan weduwen-
Pensioen. Op deze regeling is 
één uitzondering. Als u op uw 
64e jaar in het huwelijk treedt 
bestaat deze uitkering niet uit 
twaalf maanden, maar uit het 
resterende aantal maanden 
gelegen tussen de huwelijks-
datum en de eerste dag van 
de maand waarin u 65 jaar 
wordt. 

Onlangs ontvingen wij een 
aanslag onroerend-goedbe-
lasting. Wij moeten bijna het 
dubbele betalen van vorig 
jaar en vragen ons af of dit 
mogelijk is en of hier nog iets 
aan te doen is. Wij betalen 
ook al een hoog bedrag aan 
erfpacht. 

Waarschijnlijk woont u in een 
gemeente die onlangs is 
overgegaan van de opper-
vlakte-maatstaf naar de 
waarde-maatstaf. Met ande-
re woorden: in voorgaande 
jaren werd de hoogte van de 
aanslag bepaald aan de 
hand van de oppervlakte van 
uw eigendom, terwijl de ge-
meente nu is uitgegaan van 
de waarde van uw woning. 
Om de waarde vast te stellen 
taxeert de gemeente het on-
roerend goed op het bedrag 
dat het in de vrije verkoop en 
leeg te aanvaarden zou op-
brengen. De gemeente hoeft 
geen rekening te houden met 
de waardevermindering die 
voorvloeit uit het feit dat het 
onroerend goed bewoond, op 
erfpacht staat of dat er hypo-
theek op rust. Wel moet men 
rekening houden met de staat 
van onderhoud, de ligging en 
een eventueel anti-specula-
tiebedrag. De taxatie heeft 
betrekking op de toestand op 
een bepaalde datum, de peil- 

datum. Deze peildatum mag 
niet meer dan vijf jaar voor 
het begin van het belasting-
jaar liggen. 
Wanneer u van mening bent 
dat de aanslag onjuist is vast-
gesteld kunt u bezwaar ma-
ken bij de gemeente. Als dat 
niet helpt kunt u beroep aan-
tekenen bij de belastingrech-
ter. Als u de taxatiewaarde 
van het onroerend goed wilt 
aanvechten, moet u aanne-
melijk maken dat het onroe-
rend goed op de peildatum 
minder waard was. Taxeren 
kost vaak meer geld dan het 
opbrengt. U kunt beter bij 
vrienden en buren die rond 
de peildatum een soortgelijk 
onroerend goed hebben ge-
kocht of verkocht informeren. 
U kunt ook bij een makelaar 
informeren of de onroerend-
goedregisters van het kadas-
ter naslaan. Inzage per ver-
koopakte kost f 10, 90 en een 
kopie f 4,- per vel. Wanneer 
blijkt dat de taxatiewaarde 
van uw eigendom hoger ligt, 
dan kunt u vermindering van 
de aanslag aanvragen door 
middel van een beroep op het 
gelijkheidsbeginsel. 
Uw kans van slagen neemt 
toe naarmate u meer taxa-
tiewaarden op tafel kunt leg-
gen en naarmate ze dichter 
bij de peildatum tot stand zijn 
gekomen. 
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Ouderenbeleid anders bezien 
Toekomstig ouderenbeleid geldt als een 
van de stokpaardjes van de Jong Oud 
Trust. Al vanaf het prille begin wenst de 
groep dat toekomstig beleid rekening 
houdt met veranderingen rond het ouder 
worden. Er zou niet langer uitgegaan 
moeten worden van een 'behoeftige, 
zorgvragende' ouderdom, maar van een 
'gezonde, vitale' ouderdom, die een 
nieuwe kijk op ouder worden en ouderen 
vereist. Beleidsmatige aandacht voor 
ouderen zou dan niet langer per definitie 
'zorgaandacht' zijn, maar gericht moe-
ten zijn op het betrekken van ouderen bij 
allerlei activiteiten. 
Recent heeft de Jong Oud Trust haar 
denkbeelden over het ouderenbeleid 
verwoord in de nota 'Ouderenbeleid An-
ders Bezien'. Deze nota is bedoeld als 
een gemotiveerde oproep aan alle Ne-
derlandse gemeentebesturen om lokaal 
ouderenbeleid met nadruk als emanci-
patiebeleid vorm te geven. De nota be-
vat een voorstel tot invoering van een 
gemeentelijke stimuleringsregeling ou-
derenemancipatie. 
De JOT-nota is in oktober naar alle ge-
meenten gestuurd. Op 18 oktober vond 
in Perscentrum Nieuwspoort te Den 
Haag een perspresentatie plaats. Inmid-
dels hebben alle afdelings- en gewest-
besturen van Humanitas een exemplaar 
ontvangen met het vriendelijk verzoek te 
willen nagaan wat er in hun werkgebied 
mee gebeurt. 
Onderstaand de kern van de nota 'Ou-
derenbeleid Anders Bezien'. Allereerst 
stelt de JOT zich op het standpunt dat een 
geëmancipeerde - dat is een slagvaardi-
ge, zelfbewuste, zelfstandig optredende 
- oudere generatie niet vanzelf ontstaat. 
Alhoewel veel ouderen uitstekend in 
staat zijn om eigen zaken te regelen is  

stimulerend beleid, dat ouderen uitno-
digt tot maatschappelijke betrokkenheid 
en activiteit, hard nodig. Te meer omdat 
er sprake is van het hardnekkig misver-
stand dat ouder worden maatschappe-
lijk terugtrekken vereist. Het spoor van 
de VUT is een dwaalspoor. 
Betrokkenheid van ouderen geldt als on-
geveer de belangrijkste schakel tot een 
zelfstandig bestaan. Het kan zelfs gezien 
worden als krachtige remedie tegen het 
ontstaan van  zorgafhankelijkheid. Im-
mers, wie overal buiten valt en nergens 
meer belangstelling  voor heeft loopt een 
groot risico in de versukkeling te raken. 
Stimuleren tot actie kan dan ook als een 
investering in de toekomst worden ge-
zien. 
Eén en ander wordt door de JOT recht-
streeks aan  gemeentebesturen overge-
bracht. Zij zijn namelijk sinds januari 
1989, door het verschuiven van taken en 
bevoegdheden van de centrale en pro-
vinciale overheden  naar gemeenten, di-
rect verantwoordelijk voor lokaal oude-
renbeleid. Gemeenten kunnen de maat-
schappelijke betrokkenheid van oude-
ren in de hand werken. Er zou met name 
zeer veel aandacht moeten uitgaan naar 
het uitlokken en ondersteunen van eigen 
initiatieven van  ouderen. 
Door ouderen zelf opgang gebrachte ac-
tiviteiten zouden  ruime  mogelijkheden 
geboden moeten krijgen om tot ontwik-
keling en bloei te komen. Dergelijke initi-
atieven zijn immers uitdrukking van 
maatschappelijke betrokkenheid en 
deelname van ouderen. Naar de me-
ning van de JOT brengt emancipatiege-
richt ouderenbeleid verbetering van de 
kwaliteit van het bestaan met zich mee. 
Het stuurt aan op het meedoen en betrok-
ken houden van ouderen en vergroot  

daarmee de kans op het vasthouden, 
vinden of hervinden van maatschappe-
lijke rollen voor ouderen. 
Een aansprekend voorbeeld van nieuwe 
rollen is te zien binnen GILDE-initia-
tieven, die allen op het emancipatiestra-
mien gebouwd zijn. GILDE's bieden ou-
deren een uitstekende gelegenheid om 
een maatschappelijk zinvolle plek te 
(her-)vinden om zich volwaardig lid van 
de samenleving te voelen. 
Volgens de JOT-nota moet het gemeen-
ten mogelijk zijn iets extra's te doen om 
het tegenwoordige Anders Oud Worden 
meer tot zijn recht te laten komen. Het 
rekening houden met ouderen binnen 
alle gemeentelijke beleidsgebieden is 
een eerste optie. Extra rekening houden 
met het moderne ouder worden door , 
middel van een stimulerend ouderenbe-
leid is zeker niet van minder betekenis. 
Er wordt dus sterk aangedrongen op een 
aparte gemeentelijke stimuleringsrege-
ling ouderen-emancipatie, een regeling 
die aanstuurt op het vergroten van een 
kwalitatief bestaan. 
Aan het eind van de nota onderstreept 
de JOT nog eens de grote betekenis van 
een gedegen beleidsfilosofie. Een ver-
keerd uitgangspunt voor beleid zal in de 
toekomst nog jaren negatieve gevolgen 
opleveren. Wie ouderenbeleid eenzijdig 
blijft vereenzelvigen met zorgbeleid zal 
stellig het ontstaan van zorg in de hand 
werken en bijdragen aan de toename 
van een afhankelijke ouderdom. 

Wie belangstelling heeft voor de nota en/ 
of over de achtergronden met de Jong 
Oud Trust van gedachten wil wisselen 
kan terecht bij ondergetekende. 

Michael Kerkhof 

JOT-nota aan 
gemeentebesturen 
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BELGISCH MODEL 
De Emancipatieraad is wei-
nig te spreken over het tot nu 
toe ingenomen regerings-
standpunt over kinderop-
vang. Volgens woordvoerster 
mevrouw S. de Steenwinkel 
hanteert de overheid het zo-
genaamde 'Belgische model'. 
Er wordt gemikt op opvang 
van kleuters door gastouders 
die dit werk dan tegen zeer 
lage vergoeding en zonder 
sociale zekerheid moeten 
doen. 
In juni liet demissionair minis-
ter Brinkman de Tweede Ka-
mer weten de komende jaren 
130 miljoen voor extra kinder-
opvang te willen uittrekken, 
zonder kinderopvang overi-
gens een taak van de over-
heid te vinden. Ouders zijn er 
zèlf verantwoordelijk voor. 
De staat kan evenwel helpen 
om die verantwoordelijkheid 
te dragen, aldus de be-
windsman. 
In directe tegenspraak hier-
mee lijkt de afschaffing van 
de fiscale aftrek voor ouders 
die hun kind naar een crèche 
brengen. In een recent proef-
schrift over kinderopvang 
spreekt de ontwikkelingspsy-
chologe E. Singer van een ge-
brek aan verantwoordelijk-
heid bij de overheid voor goe-
de kwalitatieve opvang. Op-
vang en verzorging moet op 
een koopje. Er worden nau-
welijks kwaliteitseisen ge-
steld en discussies over de 
kwaliteit worden uit de weg 
gegaan. 

25 JAAR HOI 
Van het ontstaan en de ont-
wikkeling van het humanis-
tisch geestelijk werk in de ja-
ren vijftig en zestig tot de op-
richting van de Universiteit 
voor de Humanistiek. Daar-
over gaat het boek „Humanis-
tisch geestelijk werk in ont-
wikkeling: 25 jaar Humanis-
tisch Opleidings Instituut". 
Begin september werd het 
gepubliceerd ter gelegen-
heid van het 25-jarig bestaan 
van het Humanistisch Oplei- 

dings Instituut (HOI). 
In het begin van het verzor-
gingswerk, zo valt te lezen, 
gaan ontstaan en ontwikke-
ling van het geestelijk werk 
samen met de ideële achter-
grond van degenen die zich 
ermee bezig houden. De 
emancipatiestrijd ten opzich-
te van de confessionelen komt 
hier om de hoek. 
Het verhaal eindigt bij de mo-
tieven die een rol speelden bij 
de oprichting van de Univer-
siteit voor Humanistiek. Het 
boek is te bestellen door 
overmaking van f 17, 00 (in-
clusief portokosten) op postgi-
ro 3719932 van het HOI te 
Utrecht, onder vermelding 
van „HOI 25 jaar". 

EIGEN HUISHOUDEN 
Het NIBUD heeft een brochure 
uitgegeven waarin nuttige in-
formatie te vinden is over de 
kosten van zelfstandig wo-
nen. Allereerst het inkomen 
en wat daar mee samen-
hangt, zoals belastingen, 
huursubsidie, uitkeringen en 
de kosten van een eigen huis-
houding. Alle uitgaven wor-
den systematisch behandeld 
en afgezet tegen het inko-
men. Er wordt uitgebreid in-
gegaan op het betrekken van 
kamer of woning en de kosten 
daarvan. 
De brochure is enerzijds te 
gebruiken als informatie en 
anderzijds als een werkboek 
wanneer men de financiën 
goed wil plannen. Daarvoor 
zijn drie schema's opgeno-
men: een jaaroverzicht, en 
gemiddelde maandbegro-
ting en een inventarislijst.  

De brochure heet „Zelfstan-
dig Wonen" en kost f 7,25. De 
uitgave kan worden besteld 
door het bedrag over te ma-
ken op postbanknummer 
368700 t.n.v. NIBUD, Den 
Haag o.v.v. „Zelfstandig 
Wonen". 
Voor jongeren die nog stude-
ren heeft het NIBUD de spe-
ciale brochure „Basisbeurs 
reken maar" geschreven. 
Deze brochure gaat in op de 
inkomsten en uitgaven van 
studenten die thuis of op ka-
mers wonen. Deze uitgave 
kost f 7,95 en is te bestellen bij 
het NIBUD (zie boven) o.v.v. 
de titel. 

COMPUTER BEREKENT 

POLIS 
Veel mensen betalen te veel 
voor hun autoverzekering. Er 
zijn grote verschillen in prijs 
en voorwaarden tussen de di-
verse maatschappijen. Het 

s bedrag van de poli hangt af 
van auto, woonplaats, kilo-
metrage, leeftijd, sekse en be-
roep. Daarnaast zijn er nog 
verschillende kortingen en 
toeslagen. 
Het is onmogelijk voor ieder-
een de beste en goedkoopste 
verzekering aan te wijzen. Al-
leen de computer kan voor 
een persoonlijke situatie een 
selectie maken. De consu-
mentenbond heeft een 
nieuwe service die de weg 
wijst naar een persoonlijke 
goede verzekering. Zij heeft 
ruim 100 verschillende polis-
sen van 60 autoverzekeraars 
in de computer gestopt. Daar-
mee kan men precies voorre-
kenen wat in uw geval de 
beste keuze is. U kunt het per-
soonlijk advies aanvragen 
m.b.v. een aanvraagformu-
lier, te bestellen bij de Consu-
mentenbond, Antwoordnum-
mer 2259, 2502 XB Den Haag 
of telefonisch ma. t/m vr. 
09.00-17.00 uur tel. 070-
847847. 
De kosten van het persoonlijk 
advies bedragen f 32,50 
(f 25,- voor leden van de 
Consumentenbond). 

NIEUWE HOOGLERAREN 
De wetenschappelijke ambts-
opleiding tot humanistisch 
geestelijk werkende wordt 
vanaf september 1989 ver-
zorgd door de gloednieuwe 
Universiteit voor Humanis-
tiek. Daarvoor zijn zes hoog-
leraren benoemd. 
Prof. dr H. L. M. Coenen is 
benoemd tot hoogleraar 
mens-, maatschappij- en cul-
tuurwetenschappen;  in het 
bijzonder de sociologie van 
zingeving en levensbeschou-
wing. Prof. dr A. D. M. Elders 
gaat de theorie van de le-
vensbeschouwing doceren, 
in het bijzonder de systemati-
sche humanistiek. Prof. dr D. 
J. van Houten is belast met het 
hoogleraarschap macro-soci-
ologie en sociaal beleid, en 
maakt als rector deel uit van 
het College van Bestuur van 
de Universiteit. Prof. dr H. P. 
Kunneman treedt aan als 
hoogleraar in de theorie en 
praktijk van het geestelijk 
werk, in het bijzonder de 
praktische humanistiek. Prof. 
dr H. A. M. Manschot is be-
noemd tot hoogleraar wijsbe-
geerte, in het bijzonder ethiek 
en prof. dr I. Maso zal weten-
schapsfilosofie, methodologie 
en onderzoeksleer gaan do-
ceren. 
De Universiteit voor Huma-
nistiek geeft graag inlichtin-
gen. Telefoonnummer: 030-
31 26 74. 

BEDREIGING EMAZONE 
In Peru is een nieuwe wet ont-
worpen voor de exploratie 
van het Amazonegebied. Het 
gebied is rijk aan bodem-
schatten. De wet houdt in dat 
ondernemingen in het betref-
fende gebied kunnen investe-
ren zonder rekening te hou-
den met de lokale Indiaanse 
bevolking. De nieuwe wet is 
derhalve bedreigend voor de 
Indiaanse gemeenschap en 
het milieu. 
Het Humanistisch Overleg 
Mensenrechten (HOM) roept 
op tot het sturen van protest-
kaarten aan de president van 
Peru om de eisen van 
CONAP (Confederatie Ama-
zone Volken) tot intrekking 
van de wet te ondersteunen. 
Setjes van vijf protestkaarten 
kunnen worden besteld door 
overmaking van f 2, 50 plus 
f 1,20 portokosten op giro 
nummer 1460115 ten name 
van HOM in Utrecht onder 
vermelding van „Kaartenac-
tie Peru-  . 
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DOE EEN MAN 
DE DAS OM.. . 

DE DAS VAN HUMANITAS 

Omdat hij altijd zoveel 
plezier heeft in zijn werk 
met en voor Humanitas. 
Omdat sommige mannen 
af en toe graag een mooie 
das dragen. En omdat het 
goed is voor de kas van 
Humanitas. Effen blauw 
polyester (dus wasbaar 
en sterk), op bescheiden 
wijze voorzien van inge-
weven Humanitas-vig-
net. Te bestellen door 
overschrijving op postgi-
ro 582000 van Humanitas-
Amsterdam onder ver-
melding van „stropdas". 
Prijs per stuk (inclusief 
verzendkosten) f 19.75 

humanii2se 
helpt mensen 

UIT AFDELINGEN 
EN GEWESTEN 

4M. 

Humanitas in het hele land 
Humanitas is actief in het hele land. 
In Amsterdam was ze bij de Ouderen Informatiemarkt 
in de Nieuwe Kerk. Maar liefst vijftien nieuwe leden 
konden worden ingeschreven. 

Visvijver 
Het bestuur van de afdeling 
Zuid-Drenthe besteedt een 
bedrag van vierduizend gul-
den voor een visvijver in Zim-
babwe. Het hele jubileumbe-
drag is hiervoor vrijgemaakt. 
Het resterende bedrag is door 
het afdelingsbestuur ge-
schonken. In eerste instantie 
is het geld naar het Humanis-
tisch Instituut voor Ontwikke-
lings Samenwerking (HIVOS) 
gegaan. Deze zorgt ervoor 
dat het geld op de plaats van 
bestemming komt. In Hooge-
veen probeert men de naam 
van de boer, die de visvijver 
tot zijn werkterrein rekent, te 
achterhalen. Dan kan er cor-
respondentie met de man 
worden gevoerd. In de toe-
komst wil de afdeling probe-
ren meer van dit soort activi-
teiten te ontplooien. 

Rouwverwerking 
Vijftienduizend gulden voor 
een cursus rouwverwerking. 
Dat viel de afdeling Zuid-
Drenthe ten deel. Het Konin-
gin Julianafonds was één van 
de twee die het project finan-
cieel ondersteunden. De an-
dere donateur was het hoofd-
bestuur van Humanitas, dat 
vijfduizend gulden bijdroeg. 
De cursus duurt zes weken. 
Het is belangrijk dat cursisten 
de ruimte krijgen om hun ge-
voelens te uiten en daarbij 
vervolgens worden bege-
leidt". 
„Een zeer intensieve cursus", 
meldt een cursist uit de noor-
delijke provincie, „die wel 
eens emoties bij de deelne-
mers losmaakte. Opgekropte 
emoties uit het verleden kwa-
men tijdens de cursus naar 
boven. Eindelijk kan ik nu 
zeggen: 'Dat ben ik kwijt; ik 
heb het verwerkt'. " Sponsorloterij vliegend gestart 

Met een zinderende show is 
zondag 1 oktober de Sponsor-
loterij op TV gelanceerd. Bij-
na 4 miljoen kijkers zagen en 
hoorden hoe je een zestal 
Goede Doelen (waaronder 
Humanitas)kan steunen met 
ook nog leuke kansen op één 
van de maandprijzen en 
zelfs, als je met ten minste 
f 1000,-deelneemt, eenmaal 
per jaar kans op het belas-
tingvrije miljoen. Plus de ze-
kerheid, dat je na vijf jaar het 
bedrag van je inzet helemaal 
kan terugkrijgen. 

Zelfs Mien Dobbelsteen was 
aan het eind overtuigd, al kon 
haar alter ego Carry Tefsen 
na haar verlossing uit het 
mystery-woman-costuum al-
leen nog maar stamelend uit-
brengen, dat zij hier „voor 
Huma-nitas" was. 
De mening van de kijkers 
over de door Peter Jan  Rens 
met de van hem bekende jon-
gensachtige flair gepresen- 

teerde show was al even dui-
delijk: het waarderingscijfer 
7.3 is zeer hoog. 
Nu de deelname aan de 
Sponsorloterij nog. Het eerste 
miljoen was al snel binnen, 
de groei zit er volop in. Tij-
dens de AVA hoopt Jan van 
Hu uksloot hier meer over te 
kunnen mededelen. 
Deelnemers aan de Sponsor-
loterij zijn naast Humanitas 
het Wereld Natuurfonds, de 
Dierenbescherming, de Ne-
derlandse Brandwonden-
stichting, het zeilschip De 
Eendracht en het Nederlands 
Sportmuseum. 
Leden van Humanitas, die 
willen deelnemen kunnen de 
mach tigingskaart uit het sep-
tember-nummervan Van 
Mens tot Mens gebruiken af 
de kaart uit hun omroepblad 
van 1 oktober. Extra kaarten 
kunnen worden aange-
vraagd bij het Centraal Bu-
reau, Postbus 71, 1000 AB Am-
sterdam. 
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BELOER MODEL 
De Emancipatieraad is wei-
nig te spreken over het tot nu 
toe ingenomen regerings-
standpunt over kinderop-
vang. Volgens woordvoerster 
mevrouw S. de Steenwinkel 
hanteert de overheid het zo-
genaamde 'Belgische model'. 
Er wordt gemikt op opvang 
van kleuters door gastouders 
die dit werk dan tegen zeer 
lage vergoeding en zonder 
sociale zekerheid moeten 
doen. 
In juni liet demissionair minis-
ter Brinkman de Tweede Ka-
mer weten de komende jaren 
130 miljoen voor extra kinder-
opvang te willen uittrekken, 
zonder kinderopvang overi-
gens een taak van de over-
heid te vinden. Ouders zijn er 
zèlf verantwoordelijk voor. 
De staat kan evenwel helpen 
om die verantwoordelijkheid 
te dragen, aldus de be-
windsman. 
In directe tegenspraak hier-
mee lijkt de afschaffing van 
de fiscale aftrek voor ouders 
die hun kind naar een crèche 
brengen. In een recent proef-
schrift over kinderopvang 
spreekt de ontwikkelingspsy-
chologe E. Singer van een ge-
brek aan verantwoordelijk-
heid bij de overheid voor goe-
de kwalitatieve opvang. Op-
vang en verzorging moet op 
een koopje. Er worden nau-
welijks kwaliteitseisen ge-
steld en discussies over de 
kwaliteit worden uit de weg 
gegaan. 

JJAAR HUI 
Van het ontstaan en de ont-
wikkeling van het humanis-
tisch geestelijk werk in de ja_ 
ren vijftig en zestig tot de op-
richting van de Universiteit 
voor de Humanistiek. Daar-
over gaat het boek „Humanis-
tisch geestelijk werk in ont-
wikkeling: 25 jaar Humanis-
tisch Opleidings Instituut". 
Begin september werd het 
gepubliceerd ter gelegen-
heid van het 25-jarig bestaan 
van het Humanistisch Oplei- 

dings Instituut (HOI). 
In het begin van het verzor-
gingswerk, zo valt te lezen, 
gaan ontstaan en ontwikke-
ling van het geestelijk werk 
samen met de ideële achter-
grond van degenen die zich 
ermee bezig houden. De 
emancipatiestrijd ten opzich-
te van de confessionelen komt 
hier om de hoek. 
Het verhaal eindigt bij de mo-
tieven die een rol speelden bij 
de oprichting van de Univer-
siteit voor Humanistiek. Het 
boek is te bestellen door 
overmaking van f 17,00 (in-
clusief portokosten) op postgi-
ro 3719932 van het HOI te 
Utrecht, onder vermelding 
van „HOI 25 jaar". 

EIGEN HUISHOUDEN 
Het NIBUD heeft een brochure 
uitgegeven waarin nuttige in-
formatie te vinden is over de 
kosten van zelfstandig wo-
nen. Allereerst het inkomen 
en wat daar mee samen-
hangt, zoals belastingen, 
huursubsidie, uitkeringen en 
de kosten van een eigen huis-
houding. Alle uitgaven wor-
den systematisch behandeld 
en afgezet tegen het inko-
men. Er wordt uitgebreid in-
gegaan op het betrekken van 
kamer of woning en de kosten 
daarvan. 
De brochure is enerzijds te 
gebruiken als informatie en 
anderzijds als een werkboek 
wanneer men de financiën 
goed wil plannen. Daarvoor 
zijn drie schema's opgeno-
men: een jaaroverzicht, en 
gemiddelde maandbegro-
ting en een inventarislijst. 

De brochure heet „Zelfstan-
dig Wonen" en kost f 7,25. De 
uitgave kan worden besteld 
door het bedrag over te ma-
ken op postbanknummer 
368700 t.n.v. NIBUD, Den 
Haag o.v.v. „Zelfstandig 
Wonen". 
Voor jongeren die nog stude-
ren heeft het NIBUD de spe-
ciale brochure „Basisbeurs 
reken maar" geschreven. 
Deze brochure gaat in op de 
inkomsten en uitgaven van 
studenten die thuis of op ka-
mers wonen. Deze uitgave 
kost f 7, 95 en is te bestellen bij 
het NIBUD (zie boven) o.v.v. 
de titel. 

COMPUTER BEREEEM 
POLIS 
Veel mensen betalen te veel 
voor hun autoverzekering. Er 
zijn grote verschillen in prijs 
en voorwaarden tussen de di-
verse maatschappijen. Het 
bedrag van de polis hangt af 
van auto, woonplaats, kilo-
metrage, leeftijd, sekse en be-
roep. Daarnaast zijn er nog 
verschillende kortingen en 
toeslagen. 
Het is onmogelijk voor ieder-
een de beste en goedkoopste 
verzekering aan te wijzen. Al-
leen de computer kan voor 
een persoonlijke situatie een 
selectie maken. De consu-
mentenbond heeft een 
nieuwe service die de weg 
wijst naar een persoonlijke 
goede verzekering. Zij heeft 
ruim 100 verschillende polis-
sen van 60 autoverzekeraars 
in de computer gestopt. Daar-
mee kan men precies voorre-
kenen wat in uw geval de 
beste keuze is. U kunt het per-
soonlijk advies aanvragen 
m.b.v. een aanvraagformu-
lier, te bestellen bij de Consu-
mentenbond, Antwoordnum-
mer 2259, 2502 XB Den Haag 
of telefonisch ma. t/m vr. 
09.00-17.00 uur tel. 070-
847847. 
De kosten van het persoonlijk 
advies bedragen f 32,50 
(f 25,- voor leden van de 
Consumentenbond). 

NIEIIIVE HOOGLERAREN 
De wetenschappelijke ambts-
opleiding tot humanistisch 
geestelijk werkende wordt 
vanaf september 1989 ver-
zorgd door de gloednieuwe 
Universiteit voor Humanis-
tiek. Daarvoor zijn zes hoog-
leraren benoemd. 
Prof. dr H. L. M. Coenen is 
benoemd tot hoogleraar 
mens-, maatschappij- en cul-
tuurwetenschappen; in het 
bijzonder de sociologie van 
zingeving en levensbeschou-
wing. Prof. dr A. D. M. Elders 
gaat de theorie van de le-
vensbeschouwing doceren, 
in het bijzonder de systemati-
sche humanistiek. Prof. dr D. 
J. van Houten is belast met het 
hoogleraarschap macro-soci-
ologie en sociaal beleid, en 
maakt als rector deel uit van 
het College van Bestuur van 
de Universiteit. Prof. dr H. P. 
Kunneman treedt aan als 
hoogleraar in de theorie en 
praktijk van het geestelijk 
werk, in het bijzonder de 
praktische humanistiek. Prof. 
dr H. A. M. Manschot is be-
noemd tot hoogleraar wijsbe-
geerte, in het bijzonder ethiek 
en prof. dr I. Maso zal weten-
schapsfilosofie, methodologie 
en onderzoeksleer gaan do-
ceren. 
De Universiteit voor Huma-
nistiek geeft graag inlichtin-
gen. Telefoonnummer: 030-
31 26 74. 

BEDREIGING AMAZOME 
In Peru is een nieuwe wet ont-
worpen voor de exploratie 
van het Amazonegebied. Het 
gebied is rijk aan bodem-
schatten. De wet houdt in dat 
ondernemingen in het betref-
fende gebied kunnen investe-
ren zonder rekening te hou-
den met de lokale Indiaanse 
bevolking. De nieuwe wet is 
derhalve bedreigend voor de 
Indiaanse gemeenschap en 
het milieu. 
Het Humanistisch Overleg 
Mensenrechten (HOM) roept 
op tot het sturen van protest-
kaarten aan de president van 
Peru om de eisen van 
CONAP (Confederatie Ama-
zone Volken) tot intrekking 
van de wet te ondersteunen. 
Setjes van vijf protestkaarten 
kunnen worden besteld door 
overmaking van f 2,50 plus 
f 1,20 portokosten op giro 
nummer 1460115 ten name 
van HOM in Utrecht onder 
vermelding van „Kaartenac-
tie Peru". 
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UIT AFDELINGEN 
EN GEWESTEN 

DOE EEN MAN 
DE DAS OM. o . 

DE DAS VAN HUMANITAS 

Omdat hij altijd zoveel 
plezier heeft in zijn werk 
met en voor Humanitas. 
Omdat sommige mannen 
af en toe graag een mooie 
das dragen. En omdat het 
goed is voor de kas van 
Humanitas. Effen blauw 
polyester (dus wasbaar 
en sterk), op bescheiden 
wijze voorzien van inge-
weven Humanitas-vig-
net. Te bestellen door 
overschrijving op postgi-
ro 582000 van Humanitas-
Amsterdam onder ver-
melding van „stropdas". 
Prijs per stuk (inclusief 
verzendkosten) f 19.75 

hamsn2s2 
helpt mensen 

Humanitas in het hele land 
Humanitas is actief in het hele land. 
In Amsterdam was ze bij de Ouderen Informatiemarkt 
in de Nieuwe Kerk. Maar liefst vijftien nieuwe leden 
konden worden ingeschreven. 

Visvijver 
Het bestuur van de afdeling 
Zuid-Drenthe besteedt een 
bedrag van vierduizend gul-
den voor een visvijver in Zim-
babwe. Het hele jubileumbe-
drag is hiervoor vrijgemaakt. 
Het resterende bedrag is door 
het afdelingsbestuur ge-
schonken. In eerste instantie 
is het geld naar het Humanis-
tisch Instituut voor On twikke-
lings Samenwerking (HIVOS) 
gegaan. Deze zorgt ervoor 
dat het geld op de plaats van 
bestemming komt. In Hooge-
veen probeert men de naam 
van de boer, die de visvijver 
tot zijn werkterrein rekent, te 
achterhalen. Dan kan er cor-
respondentie met de man 
worden gevoerd. In de toe-
komst wil de afdeling probe-
ren meer van dit soort activi-
teiten te ontplooien. 

Rouwverwerping  
Vijftienduizend gulden voor 
een cursus rouwverwerking. 
Dat viel de afdeling Zuid-
Drenthe ten deel. Het Konin-
gin Julianafonds was één van 
de twee die het project finan-
cieel ondersteunden. De an-
dere donateur was het hoofd-
bestuur van Humanitas, dat 
vijfduizend gulden bijdroeg. 
De cursus duurt zes weken. 
Het is belangrijk dat cursisten 
de ruimte krijgen om hun ge-
voelens te uiten en daarbij 
vervolgens worden bege-
leidt". 
„Een zeer intensieve cursus", 
meldt een cursist uit de noor-
delijke provincie, „die wel 
eens emoties bij de deelne-
mers losmaakte. Opgekropte 
emoties uit het verleden kwa-
men tijdens de cursus naar 
boven. Eindelijk kan ik nu 
zeggen: Dat ben ik kwijt; ik 
heb het verwerkt'. " Sponsorloterij vliegend gestart 

Met een zinderende show is 
zondag I oktober de Sponsor-
loterij op TV gelanceerd. Bij-
na 4 miljoen kijkers zagen en 
hoorden hoe je een zestal 
Goede Doelen (waaronder 
Humanitas) kan steunen met 
ook nog leuke kansen op één 
van de maandprijzen en 
zèlfs, als je met ten minste 
f 1000,-deelneemt, éénmaal 
per jaar kans op het belas-
tingvrije miljoen. Plus de ze-
kerheid, dat je na vijf jaar het 
bedrag van je inzet helemaal 
kan terugkrijgen. 

Zelfs Mien Dobbelsteen was 
aan het eind overtuigd, al kon  
haar alter ego Carry Tefsen 
na haar verlossing uithef 
mystery-woman-costuum al-
leen nog maar stamelend uit-
brengen, dat zij hier „voor 
Humanitas" was. 
De mening van de kijkers 
over de door Peter Jan Rens 
met de van hem bekende jon-
gensachtige flair gepresen- 

teerde show was al even dui-
delijk: het waarderingscijfer 
7.3 is zeer hoog. 
Nu de deelname aan de 
Sponsorloterij nog. Het eerste 
miljoen was al snel binnen, 
de groei zit er volop in. Tij-
dens de AVA hoopt Jan van 
Hu uksloot hier meer over te 
kunnen mededelen. 
Deelnemers aan de Sponsor-
loterij zijn naast Humanitas 
het Wereld Natuurfonds, de 
Dierenbescherming, de Ne-
derlandse Brandwonden-
stichting, het zeilschip De 
Eendracht en het Nederlands 
Sportmuseum. 
Leden van Humanitas, die 
willen deelnemen kunnen de 
machtigingskaart uit het sep-
tember-n ummer van Van 
Mens tot Mens gebruiken 6f 
de kaart uit hun omroepblad 
van 1 oktober. Extra kaarten 
kunnen worden aange-
vraagd bij het Centraal Bu-
reau, Postbus 71, 1000 AB Am-
sterdam. 
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Truus Prins 
scheidend lid 

Hoofdbestuur Humanitas 

04ittekh,S.,t 
Narrenwijsheid 

11{ ga maar 
en ben 

Het lidmaatschap van het bestuur van 
elke organisatie, dus ook van Humani-
tas, vraagt een grote mate van betrok-
kenheid bij haar doelstellingen en be-
reidwilligheid om kennis te nemen van 
maatschappelijke ontwikkelingen; ook 
van die op het specifieke werkterrein van 
de instelling. Veel lezen dus en dus veel 
tijd ter beschikking stellen. Twaalf jaar 
ben ik lid van het hoofdbestuur van Hu-
manitas geweest, zeer tot mijn genoe-
gen. Ik heb zo goed mogelijk getracht 
aan het bovengeschetste profiel van een 
bestuurslid te voldoen. Voor mij, die af-
komstig is uit de particuliere kinderbe-
scherming- althans wat mijn werk be-
trof! - betekende de kennismaking met 
het brede werkterrein van Humanitas 
een verruiming van mijn gezichtskring. 
Begrijpelijker wijze heb ik mij veel bezig-
gehouden met het kinderbeschermings-
werk van Humanitas; ik moest evenwel 
proberen mij niet meer al te zeer te hou-
den aan de „oude vormen en gedach-
ten", die ingevolge de aansporing in de 
„Internationale"' moesten sterven. 

Ik heb ook mijn neiging moeten onder-
drukken-al lukte dat beslist niet altijd-
om soms wat sceptisch op te merken dat 
iets „schon da gewesen war". Overigens 
is het wel mijn ervaring dat wat een hal-
ve eeuw geleden nieuw was - zolang 
heb ik al in de wereld van het maat-
schappelijk werk verkeerd- nu wéér als 
nieuw wordt ontdekt. Vraag mij geen 
voorbeelden, maar dat gevoel heb ik. 
Ik zei al, dat ik met veel genoegen in het 
bestuur van Humanitas heb gefunctio-
neerd. Natuurlijk liep niet alles even vlot 
en er waren soms lange vergaderingen 
nodig om op één lijn of tot een compro-
mis te komen. Mijn grootste frustratie is 
echter geweest dat een ook door mij ge-
wenste reorganisatie van het jeugdbe-
schermingswerk van Humanitas zoveel 
commotie, teleurstellingen en ook wel 
verdriet heeft opgeroepen. Maar ik ben 
er toch van overtuigd, dat de moeilijkhe-
den zullen worden overwonnen,  omdat 
velen daaraan werken. 

Waarom geen nieuwe bestuurstermijn? 
Twaalf jaar is een redelijk lange be-
stuursperiode. Voorts ben ik beslist niet 
meer piepjong, al heb ik wat mijn ge-
zondheidstoestand betreft het gevoel 
nog best mee te kunnen. Maar misschien 

is één van de redenen tot mijn besluit 
toch wel geweest, de vrees dat ik een 
signaal niet meer zou verstaan wanneer 
anderen het gevoel zouden hebben dat 
ik mijn bestuurslidmaatschap zou moe-
ten neerleggen. Gelukkig heb ik dat sig-
naal nog niet gekregen, zodat ik bewust, 
zij het met weemoed, langzaam naar de 
zijlijn ga. 
Natuurlijk is de vraag bij mij opgekomen 
hoe ik de vrij gekomen tijd zal vullen. En 
toen kwam mij dat heel mooie filosofi-
sche gedicht van J. C. van Schagen in de 
gedachte, 'Narrenwijsheid' geheten, dat 
mij al zo'n slordige halve eeuw geleden 
had getroffen. Bij het nalezen trof het mij 
nog steeds. Een eenvoudig antwoord op 
de gestelde vraag zou zijn: ik ga maar en 
ben. Ik moet dus gewoon maar gaan en 
zijn! 
Ik heb natuurlijk plannen. Ik wil veel 
meer gaan lezen. Boeken met name. Er 
staan in mijn boekenkast nog zoveel on-
gelezen boeken, dat ik vrees er voor mijn 
dood niet doorheen te komen. Ik wil ech-
ter ook op de hoogte blijven van de no-
den in de wereld. Als bevoorrecht we-
zen, levend in een bevoorrecht land, 
voel ik mij verplicht op enigerlei wijze bij 
te dragen aan de leniging van die no-
den. Hoe'wéet ik niet, behalve dan op 
financiële wijze. De Derde Wereld-pro-
blematiek benauwt mij in hoge mate, 
evenals die waarop Amnesty Internatio-
nal niet aflaat te wijzen. 
Tenslotte wat betreft Humanitas. De ver-
eniging is aan mijn hart gebakken. Ik 
geloof dat ik van de oprichting af lid ben 
geweest. Ik vond en vind Humanitas een 
heel speciale organisatie. Het specifieke 
is, dat de leden zelf op democratische 
wijze meewerken aan de verwerkelij-
king van de doelstelling van Humanitas. 
Ik hoop dat Humanitas, al dan niet in 
nauwe samenwerking met anderen, 
haar identiteit zal weten te behouden. Ik 
hoop ook dat het professionele werk van 
Humanitas - jeugdhulpverlening, ver-
standelijk gehandicaptenzorg, kinder-
opvang - zich zal weten te handhaven 
en zo mogelijk uitbreiden. 
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