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Mr. A. Stempels overleden 
(1912-1987) 

Ja, misschien zagen sommigen in mij 
Wel een beroepsbestuurder, ik heb vanaf 
m'n zestiende altijd al deel uitgemaakt 
van één of ander bestuur. Maar Humani-
tas is mij wel zéér dierbaar. En als je nu 
één ding beslist moet noteren dan is mijn 
wens voor de toekomst van Humanitas: 
Laat het humanistisch denken en hande-
len binnen Humanitas nóóit verloren 
gaan. Laat het nooit een neutrale club 
worden. Dat is toch duidelijk, 
nietwaar ..." Stempels, die deze woor-
den sprak ter gelegenheid van het 40-jarig 
bestaan van de Vereniging, overleed op 
75-jarige leeftijd, op 22 september 1987. 
Hij was voorzitter van Humanitas van 
1967 tot 1977. 
In die functie heeft hij leiding gegeven 
aan het werk van Humanitas in een turbu-
lente tijd, waarin vele zaken op het terrein 
van de maatschappelijke dienstverlening 
en samenlevingsopbouw in beweging 
waren. 
Vele leden van Humanitas zullen zich hem 
herinneren zoals hij de Algemene Verga-
deringen leidde. Vanachter de groene ta-
fel dirigeerde hij met vaste hand de gang 
van zaken. Witgelokt, het strikje als een 
soort handelsmerk boven het witte over-
hemd. Kortom, een heer, in de allerbeste 
betekenis van het woord. 
De woorden die hij sprak bij het 40-jarig 
bestaan van de Vereniging waren zeer ge-
meend. Humanitas was hem dierbaar en 
dan in het bijzonder het kinderbescher-
mingswerk. Nog jarenlang nadat hij zijn 
functie van algemeen voorzitter neerleg- 
de, vervulde hij nog het voorzitterschap 
van de Stichting Kinderhuizen van Huma- 
nitas. Het congres, dat wij speciaal beleg- 
den over de grondslagen en de aanpak 
van deze tak van werk vond plaats onder 
zijn regie. De voorspoedige groei van de-
ze werkvorm in de jaren na dat congres 
werd daarmee in gang gezet. Stempels 
publiceerde ook diverse artikelen en een 
boek over dit onderwerp. 
Onze oud-voorzitter was humanist èn li-
beraal, twee zaken die in hem een vrijwel 
ideale combinatie vormden. Dat kwam op 
velerlei wijzen tot uitdrukking, maar voor-
al op twee gebieden. In de eerste plaats 
doordat hij in zijn omgang met mensen 
de eigen keuze en de verantwoordelijk-
heid die mensen zelf dragen voor die keu- 
ze, benadrukte. Dat element van zijn over-
tuiging kwam bij allerlei gelegenheden 
naar voren: bij mensen met persoonlijke 

problemen, bij mensen met problemen 
over de aanpak van het werk. Daarbij had 
hij steeds een groot vertrouwen in men-
sen. Zelf was hij zo integer dat hij zich 
nauwelijks kon voorstellen dat anderen 
die integriteit wel eens in mindere mate 
zouden kunnen bezitten. Dat aspect van 
zijn persoonlijkheid maakte dat hij nogal 
eens teleurgesteld werd. Het is te hopen 
dat die teleurstelling hem binnen Huma-
nitas niet al te vaak is overkomen. In de 
tweede plaats kwam zijn humanistische 
en liberale levenshouding tot uitdrukking 
in het vrijheidsideaal. Mensen moesten 
vrij zijn om te doen wat zij wilden, zolang 
zij anderen daarmee niet in hun vrije ont-
plooiingbelemmerden. 
Zijnlevenshouding was ook levensprak-
tijk. Het ging bij hem niet om de principes 
als zodanig,  maar vooral om de vertaling 
van d e principes   naar de praktijk van het 

dagelijks 
 

handelen. Omdat het bij Huma-
nitas vooral ook daarom draait, om die 
praktijk van het dagelijks handelen, was 
hij in die periode 1967-1977 binnen onze 
Vereniging iemand die met recht en met 
reden leiding kon geven aan ons werk. Hij 
verdient het, als mens en als voorzitter, 
om met diep respect aan terug te denken. 

Aad van Oosten 
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Waardering voor 
vrijwilligers . . . ? 

Jeanette Jongh-Bruins 
dm: 

a 	 

Het is prettig, vaak moeilijk en soms ontmoedigend vrijwilli-
gerswerk te doen. Vrijwilligerswerk, het woord zegt het al, is 
werk dat vrijwillig wordt gedaan. Wat in het woord als zoda-
nig niet tot uiting komt, is dat vrijwilligerswerk in feite werk 
is, waarvoor je niet wordt betaald. De arbeid, die de vrijwilli-
ger verricht, is arbeid waarvoor èf de samenleving geen geld 
wil betalen èf de vrijwilliger zelf niet voor betaald wil worden. 

Wie is de ware 
vluchteling? 

Vluchtelingen zijn enge men-
sen. Zij komen uit enge landen, 
met burgeroorlogen en natuur-

rampen. Ze eten enge dingen, ze 
houden er enge gewoontes op na 
en ze zullen ook wel enge ziektes 

hebben, zoals Aids. 
En vooral: ze hebben het enge 
idee dat Nederland een veilig 

land voor ze is . . . 
Hoe is het mogelijk, dat in het 

jaar 1987 nog mensen in Neder-
land rondlopen met dit soort 

enge ideeën. 
Vluchtelingen zijn in de regel 

niet de mensen, die het geweld 
veroorzaken, maar de slachtof-
fers. Mensen die vluchten voor 
achtervolging,  voor martelin-

gen, voor gevangenschap. 
Vluchtelingen kunnen tijdens 

hun vlucht allerhande enge 
ziektes oplopen, jazeker. Vrou-

wen worden door overvallers 
verkracht, de sanitaire toestan-

den in opvangkampen zijn soms 
belabberd. Ontberingen onder-

weg laten hun sporen achter. 
Moeten wij daarom maar beslui-

ten, dat ze in onze vertrouwde 
omgeving niet welkom zijn? 

Integendeel. Mensen die zijn 
weggevlucht voor zoveel ellen-

de, die zoveel hebben door-
staan, die moeten wij helpen. 

Niet door kleine dorpsgemeen-
schappen veel te grote aantal-
len vluchtelingen op het dak te 
schuiven, met enge schrikreac-

ties als gevolg. Maar wel door 
ons eigen gemeentebestuur te 

vragen een aantal van die 
vluchtelingen tijdelijk onderdak 
te bieden. Humanitas wil daar-
aan meewerken. Samen met de 
Vereniging Vluchtelingenwerk. 
Als er bij u in de buurt nog niets 

gebeurt: spreek met uw afde-
lingsbestuur. 

Want de ware vluchteling is de 
Nederlander, die voor dit pro-

bleem op de vlucht slaat, in-
plaats van er iets aan te doen. 

De redactie 

De leefbaarheid van de woonbuurt ter 
hand nemen - wanneer de broodnodige 
speelgelegenheid van de kinderen 
dreigt te verdwijnen - is een projekt 
waarvoor vrijwillig mensen aan de slag 
gaan. 
In de zuidelijke binnenstad van Utrecht 
is de gemeente druk met renovatie, res-
tauratie en nieuwbouw van woningen. 
Het wonen in de binnenstad moet wor-
den bevorderd. Oude rooilijne'n worden 
in ere hersteld, zodat voor geparkeerde 
auto's in de van oudsher nauwe straten 
geen ruimte meer is. Ook voor spelende 
kinderen niet, want het verkeer raast er 
wèl doorheen. 
Nadat de „gemeentelijke speeltuin voor 
begeleid spel" was verhuisd  naar een 
ander deel van de binnenstad bleef een 
terreintje in de buurt open. 
Door samenwerking van de buurtbewo-
ners werd het stukje grond, waarvan de 
omheining was blijven staan, omgeto-
verd in een prachtige speel/ontmoe-
tings- en moestuin. 
Twee oogsten hebben we mogen mee-
maken . . . Want in de  tijd dat de tuin 
groeide en bloeide en  kinderen en ou-
deren plezier beleefden, smeedde de 
gemeente plannen orn  de  geplande par-
keergarage toch precies  èp de plaats 
van de speeltuin te bouwen en niet er-
naast. 
Verbazing, ergernis en  woede werden 
gewekt. Ook dat is vrijwilligerswerk: 
hoeveel bezwaar- en beroepsschriften 
hebben we het laatste  jaar geschreven, 
hoe vaak moesten we ons  in bochten 
wringen om de commissievergaderin-
gen te kunnen bijwonen? 
We waren, en zijn nog steeds, als vrij-
willigers, roepende in  de  woestijn. 
Het welslagen van vrijwilligerswerk 
staat en valt met de vv-ctordering die wel 
of niet wordt ontvangen  In plaats van 
de financiële beloning die  ontvangen 
wordt voor werk waarvoor de samenle-
ving wel wil betalen, is  beloning in 
menselijke aandacht en  waardering  

een noodzakelijke voorwaarde voor het 
voortbestaan van werk door vrijwilli-
gers. 

Vrijwilligerswerk is en blijft een nood-
zakelijk onderdeel van onze samenle-
ving. De verwachtingen moeten echter 
niet hooggespannen zijn voor wat be-
treft een sterke toename van het aantal 
mensen dat vrijwillig gemeenschapsta-
ken op zich zal nemen. 
Het is geen goede ontwikkeling wan-
neer baanlozen op ruime schaal hun be-
hoefte aan arbeid in zogenaamd vrij-
willigerswerk moeten botvieren. Ver-
borgen werkloosheid wordt dat wel ge-
noemd. Op die wijze wordt de zorgzame 
samenleving niet verwezenlijkt. Bij vrij-
willigerswerk gaat het om méér dan het 
omzetten van betaald werk in onbe-
taald werk. De waardering kan niet op 
die manier geforceerd worden opge-
bracht. 
Twee jaar lang hebben wij als speel-
tuinvereniging een deel van onze beste 
krachten gegeven om een stukje bin-
nenstad beter leefbaar te maken voor 
kinderen en ouderen. De gemeente 
Utrecht heeft de waardering, de mense-
lijke aandacht, voor deze inspanning 
niet op kunnen brengen. Dit heeft tot 
onvermijdelijk gevolg dat, ondanks het 
gedurende lange tijd steeds maar weer 
elkaar een hart onder de riem steken, 
de meeste verenigingsleden, die actief 
zijn geweest het moede hoofd in de 
schoot hebben gelegd. 
Want om ook nog naast je vrijwilligers-
werk te moeten vechten tegen een 
machtig overheidsapparaat is te veel. 
De rek gaat er dan uit. 
Toch blijft het een prettig gevoel, din-
gen voor anderen te kunnen doen, en 
daar af en toe een klopje voor op je 
schouder te krijgen. 

Jeanette Jongh-Bruins is 
voorzitter van de Vereniging Speeltuinstraat 
en docent jeugdrecht aan 
de Rijksuniversiteit Utrecht 
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Boodschappen 
Bezinning op de toekomst. Dat is de rode draad van 
Van Mens Tot Mens aan de vooravond van de Alge-
mene Vergadering. De centrale vraagstelling luidt: 

Hoe kunnen we de huidige en komende problemen 
in de samenleving aanpakken, en hoe stellen we de 
toekomst van Humanitas als vereniging veilig? Een 
nummer vol boodschappen en kanttekeningen. 

Naar aanleiding van de onlangs uitgesproken Troonrede 
geven de humanisten Glastra van Loon en Tjeenk Willink 
hun visie: „Maatschappelijke organisaties als Humanitas 
weten wat de problemen zijn en hebben de deskundigheid 
in huis om die op te lossen. De overheid zal meer moeten 
gaan luisteren naar mensen uit de praktijk en aan de hand 
van die inzichten een beleid uitstippelen. 
Daarom moeten deze organisaties hun macht mobiliseren 
en hun invloed binnen het Haagse circuit vergroten. Dus 
hard doorbijten en een groot doorzettingsvermogen zijn de 

komende jaren noodzakelijk. Humanitas heeft nooit tradi-
tionele antwoorden gezocht op vragen uit de samenleving 
en zal dat ook nu niet moeten doen". 
Scheidend voorzitter Henk Rengelink benadrukt de nood-
zaak van het stellen van prioriteiten bij Humanitas' activi-
teiten, want: „Effectiviteit vergroot de herkenbaarheid 
van je organisatie bij de mensen voor wie je er wilt zijn". 
Op tafel ligt het werkplan van de vereniging voor het 
komende jaar. Meer samenhang en minder pretenties is 
de boodschap. 
Om het belang van Humanitas als netwerk te onderstre-
pen naar de overheid toe en naar hulpgevend en hulpvra-
gend Nederland, is het zaak dat het werk dat verzet wordt, 
effectief is. Dat betekent dat er goed nagedacht moet wor-
den over lopende en nieuw op te zetten activiteiten. Heeft 
het zin om je als Humanitas bezig te houden met vraag-
stukken als arbeid en vrede & veiligheid? Hoe kan Huma-
nitas op afdelingsniveau bemiddelen in de opvang van 
asielzoekers, met in het achterhoofd de rellen die daarom 
ontstonden in Slagharen, Oploo/Stevensbeek en Goes? 
Uitwisseling van ervaring en kennis, en uitbreiding van 
deskundigheid zijn noodzakelijk voor het doeltreffend 
functioneren van Humanitas als open netwerk. Betrokken-
heid bij de samenleving én bij elkaars functioneren is de 
waarde en kracht van de vereniging. 

Humanitas = betrokkenheid 
een voorzitter vertrekt 

Vader voorzitter van Humanitas' afdeling Amsterdam, moeder actief binnen het Humanistisch 
Verbond - tja, wat kon zoonlief anders dan een goede familietraditie voortzetten en 'ja' zeggen 

toen Humanitas hem vroeg voorzitter te worden in 1977. 
Dr. Henk Rengelink stapt na tien jaar voorzitterschap op en zegt voorlopig 'nee' tegen bestuurs- 

functies. VMTM blikt terug en vooruit met de man op wie Humanitas altijd een beroep mag 
blijven doen. 

Tien jaar heeft u de voorzittershamer 
gehanteerd in het hoofdbestuur van Hu-
manitas en tijdens de Algemene Verga-
deringen. Terugkijkend op dit decen-
nium zoudt u dan aan kunnen geven tot 
welk type bestuurders u hoort: tot hen 
die bestaand beleid voortzetten of tot 
hen die nieuwe impulsen aan een club 
geven? 

Ik geloof niet dat het de rol van een 
bestuur is om de vereniging een be-
paalde richting op te sturen. Een be-
stuur heeft naar mijn mening een grens-
functie tussen vereniging en maat-
schappij. De ideeën en signalen uit de 
vereniging worden door het bestuur op 
haalbaarheid en mogelijkheden ge-
toetst. We zetten de consequenties op 
een rijtje en geven dat weer terug aan 
de afdelingen of gewesten. Het is een 
wisselwerking; bestuur en vereniging 
moeten elkaar inspireren en motiveren. 
In welke richting, dat moet uit de vere-
niging zelf komen. 
Een belangrijke taak van de voorzitter 
vind ik persoonlijk, de zorg er voor dra-
gen dat mensen lol houden in hun be- 
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„Een belangrijke taak van de voorzitter is: er zorg voor dragen dat mensen lol houden in hun 
werk voor Humcrnitcrs”. 

stuurswerk voor Humanitas. Zij doen dit 
tenslotte allemaal naast hun andere 
werk, op vrijwillige basis. Als voorzitter 
heb ik geprobeerd een vergadersfeer te 
creëren, zodanig dat niemand met te-
genzin naar een vergadering zou gaan. 
De inhoudelijke kant van Humanitas, 
daar gaat het om, dat moet centraal 
blijven staan. Ik geloof dat dat wel ge-
lukt is, want de mensen bleven steeds 
terugkomen. Ook al liepen de vergade-
ringen vaak uit, door het zware accent 
op de inhoud van het werk. 

Onlangs werd de Troonrede voorgele-
zen in Den Haag. Daarin etaleert de re-
gering plannen die Humanitas een 
doorn in het oog zijn. Heeft u als voorzit-
ter van Humanitas nooit de aanvech-
ting gehad op dergelijke zaken pu-
bliekelijk te reageren? 

Tja, misschien zouden we ons wat dui-
delijker moeten manifesteren. Maar we 
moeten oppassen met politiek getinte 
uitspraken omdat de leden van Huma-
nitas uit verschillende politieke richtin-
gen afkomstig zijn. En alle leden moe- 

ten zich blijvend kunnen identificeren 
met de vereniging. 
Maar ook: publiciteit zoeken, zomaar 
iets roepen, dat zet geen zoden aan de 
dijk. Kamerleden persoonlijk aanspre-
ken op beleidsvoornemens en proble-
men is veel directer dan dat ze onze 
mening uit de krant moeten halen. 

Hoe ziet u de toekomst van Humanitas? 
Het ledental loopt zachtjes  terug door 
de leeftijdsopbouw van de vereniging, 
subsidies staan op de tocht. Werken op 
non-loss-basis lijkt een noodzakelijke 
trend te worden voor hulpverlenende
organisaties. 

 

Het aantal actieve leden is  gelijk geble-
ven, en op de activiteiten komen nu 
nieuwe leden af. 
Belangrijker dan het ledental is natuur-
lijk het werk dat je als vereniging doet. 
Door de situatie die Den gang creëert 
wordt Humanitas aangespoord steeds 
meer activiteiten te ontplooien, gericht 
op hen die onherroepelijk in de knel 
dreigen te komen. 
Met het verdwijnen vctn  bepaalde sub- 

sidies kan dienstverlening op non-loss 
basis een antwoord bieden maar voor 
Humanitas mag de prijs nooit een reden 
zijn om geen hulp te bieden, laten we 
het daar alsjeblieft over eens zijn. 
Een goede ontwikkeling van de laatste 
vier jaar is het kritisch bekijken van de 
eigen activiteiten, want hoewel dat bij 
een vrijwilligers-organisatie als Huma-
nitas moeilijk is, moeten we toch probe-
ren te definiëren wat we willen berei-
ken. We zijn tenslotte geen therapeuti-
sche instelling voor vrijwilligers, maar 
een vereniging voor maatschappelijke 
dienstverlening en samenlevingsop-
bouw. 
Ik wil dat Humanitas getoetst wordt op 
het effect van zijn activiteiten. De ma-
nier waarop het effect bereikt wordt is 
minder interresant, bijvoorbeeld de ef-
ficiency waarmee een afdeling of com-
missie werkt. Effectiviteit vergroot de 
herkenbaarheid van je organisatie bij 
de mensen voor wie je er wilt zijn. Het 
heeft te maken met nabijheid, betrok-
kenheid en identificatie. 

Over betrokkenheid gesproken. U heeft 
ooit gezegd: „Ook als ik geen voorzitter 
van Humanitas meer zal zijn blijf ik-  me 
inzetten voor de vereniging. Daar kan 
iedereen op rekenen . . ." 

Een klus doen voor Humanitas? Met alle 
plezier. Misschien duik ik zelfs ooit 
weer op in een commissie of werkgroep. 
Want de club is gelukkig groot genoeg 
om niet als bemoeial gezien te worden 
als je als ex-voorzitter weer je gezicht 
binnen de vereniging vertoont. 
Tot op de dag van vandaag ervaar ik 
mijn werk bij Humanitas als zinvol en 
leuk. Maar het is erg bestuurlijk en ik 
wil gewoon even niet besturen, maar 
me gaan bezinnen op welke bijdrage ik 
kan leveren in hulpverleningsproces-
sen. Wat ik kan doen om achterstandsi-
tuaties van bepaalde groepen weg te 
werken. Tot nog toe zijn mijn bijdragen 
altijd afstandelijk geweest, als voorzit-
ter of bestuurslid van clubs die zich 
hiermee bezighielden. De komende tijd 
ga ik 'nee' zeggen tegen dergelijke be-
stuurlijke functies. Maar ik zal de leuke 
sfeer en de voortreffelijke bestuurders 
van Humanitas missen. 

Marijke Katsburg 
Michael Kerkhof 

Een non-loss-activiteit is een activiteit waar-
bij quitte wordt gespeeld door de vereniging. 
Dat kan door de dienstgebruiker de kostprijs 
te laten betalen of door de garantstelling van 
een andere instelling. 
Voorbeeld is het kinderdagverblijf van Hu-
manitas in Limburg. Humanitas heeft deze 
activiteit opgezet op verzoek en op kosten 
van een bedrijf dat kinderopvang wilde 
t.b.v. haar werknemers. Het bedrijf staat ga-
rant voor een groot deel van de opvangplaat-
sen (en verhaalt deze kosten gedeeltelijk op 
de werknemers die er gebruik van maken). 
Humanitas helpt, zonder dat het de vereni-
ging geld kost. 
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TROONREDE GEÏNTERPRETEERD: 

Maatschappelijke groepen 
moeten macht mobiliseren 

Prinsjesdag 1987. Ook minder goede dagen gaan voorbij. 
VMTM vroeg twee sympathisanten van het humanisme om 
een eerste reactie op de Troonrede. Jan Glastra van Loon (D66) 
en Herman Tjeenk Willink (PvdA), beiden lid van de Eerste 
Kamer, barsten los en geven aan hoe de afstand tussen poli-
tiek en samenleving verkleind kan worden. 

Glastra van Loon vat zijn reactie op de 
Troonrede in een paar woorden samen: 
„Niet inspirerend, eerder slaapverwek-
kend". 
„Het terugdringen van het financie-
ringstekort staat centraal. Wederom 
wordt een zware aanslag op voorzienin-
gen gelegd. Mensen die het toch al het 
moeilijkst hebben, krijgen het nog 
moeilijker. Bezuinigen moet, daar ben 
ik ook van overtuigd. Maar ik vind, dat 
je naar evenredigheid mensen met on-
gemakken moet treffen. Nu worden de 
zwakken het meest gepakt. De lijn die 
wordt uitgezet werkt maatschappelijk 
niet bindend, maar speelt eerder men-
sen tegen elkaar uit. 
Daarnaast worden er in de Troonrede 
wel enige mooie dingen gezegd, maar 
de middelen om deze zaken ook daad-
werkelijk te bereiken worden niet ver-
strekt. Bijvoorbeeld over de verbetering 
van het milieu. Kijk je naar de begroting 
dan krijgt 'milieu' per saldo minder.  
Vrome beleidswoorden, maar de wer-
kelijkheid wijst iets anders uit". 

Schrijftafel 

„Het meest opvallend aan de Troonrede 
vind ik dat de rede begint met rechts-
handhaving. 'De kern van het rege-
ringsbeleid wordt gevormd door: 
rechtshandhaving, opdat de burger 
zich beschermd weet door wetten en op-
dat wetsovertredingen op tal van terrei-
nen worden teruggedrongen'. Dat is in-
spelen op de publieke opinie. Typisch 
een visie die vanachter de schrijftafel 
tot stand gekomen is. Ik vind, dat je je 
eerst in moet leven in wat mensen er toe 
brengt crimineel gedrag te vertonen. 
Zinloosheid van het bestaan, de onmo-
gelijkheid mee te draaien in deze maat-
schappij zijn factoren die meespelen. 
Dáár moet wat aan gedaan worden. 
Het justitie-apparaat is onvoldoende in 
staat gebleken de criminaliteit aan te 
pakken. Het verplaatsen van crimineel  

De kern van het regeringsbeleid 
wordt gevormd door: 
- rechtshandhaving, opdat de bur-
ger zich beschermd weet door wet-
ten en opdat wetsovertredingen op 
tal van terreinen worden terugge-
drongen; 
- meer vertrouwen op de ontplooi-
ing van de burger en van de maat-
schappelijke verbanden; 
- voortgaan met een driesporenbe-
leid, gericht op werkgelegenheid, 
economische groei en soberheid in 
's Rijks financiën; 
- bevorderen van gerechtigheid, 
vrede en veiligheid, ook over de 
grenzen heen. 
Bij dit alles wil de regering haar 
beleid enten op solidariteit, toleran-
tie en verantwoordelijkheid. 

gedrag van de ene straat naar de ande-
re is geen oplossing, en met het zwaar-
der straffen van crimineel gedrag kom 
je er ook niet. In bepaalde gevallen zie 
ik de zin van deze maatregel wel in, 
bijvoorbeeld bij de georganiseerde mis-
daad, zoals ontvoeringen. Dan zeg ik: 
oké, zwaardere straffen. Maar in ande-
re gevallen ben ik daar absoluut tegen. 
Sterker nog, ik geloof dat dat slechte 
effecten met zich mee zal brengen. Ik 
verwacht van deze aanpak niet veel 
goeds". 

Ideologie 
Wat Tjeenk Willink merkwaardig vind  
aan deze Troonrede is de toonzetting. 
„Een jaar nadat de minister-president 
opmerkte, geen behoefte te hebben aan 
een ideologische  discussie, begint deze 
Troonrede juist ideologisch. En terecht: 
het beleid van de afgelopen jaren is 
heel sterk ideologisch bepaald ge-
weest. De wijze Waarop het financiële 
tekort wordt teruggedrongen, de sterke 
nadruk op (straf )rechtshandhaving, dat  

zijn ideologische keuzen. Maar bij ver-
dere uiteenzetting van het beleid wordt 
er nauwelijks enige koppeling gemaakt 
met die ideologie. Het gaat verderop in 
de Troonrede alleen over instrumenten. 
Ik mis het gebrek aan twijfel, het besef 
dat alternatieven ook mogelijk zijn, 
juist nodig zijn volgens mij. Iedereen 
voegt zich ook in het eenzijdige debat 
over economische modellen en het fi-
nancieringstekort. Voorstanders én te-
genstanders; want ook de critici willen 
allereerst deugdelijke rekenmeesters 
zijn. Maar de samenleving trekt zich 
van dat gereken weinig aan". 

Macro-denken 

„Deze Troonrede geeft geen antwoord 
op de werkelijke problemen. Het is den-
ken via de rekenliniaal. Op concrete 
vragen van mensen wordt in macro-cij-
fers antwoord gegeven. Zo werd Ruding 
in een televisieprogramma geconfron-
teerd met een man die zich zorgen 
maakte over de financiële positie van 
de groeiende groep ouderen. Ruding 
wees hem er vervolgens op, dat het to-
taal aan uitgaven voor bejaarden 
stijgt. . . Op macro-niveau zijn geen in-
dividuen". 
„De rol van de overheid moet terugge-
drongen worden, dat lijkt het tover-
woord. De overheid kan zich niet aan 
maatschappelijke problemen onttrek-
ken. Denk aan werkloosheid, mi-
lieuproblematiek, criminaliteit, vergrij-
zing. Maar die problemen laten zich 
moeilijk alleen met cijfers oplossen. 
Kwantitatieve antwoorden passen 
slecht op kwalitatieve vragen. Voor het 
antwoord op die vragen hebben we een 
actieve overheid nodig, die leert de col-
lectieve uitgaven te beheersen en niet 
haar problemen afwentelt op de zwak-
sten in de samenleving. De rol van de 
overheid blijft belangrijk, want zij zal 
haar rol als schild voor de zwakken 
moeten blijven spelen". 

Mobiliseren 

Hoe overheid en samenleving met el-
kaar om zouden moeten springen? 
Tjeenk Willink en Glastra van Loon vul-
len elkaar aan. „Het b..-Aeid moet geba-
seerd worden op de werkelijke effecten 
die het zal hebben. Op het moment 
wordt de maatschappij blind bestuurd. 
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gehoord moeten worden in Den Haag". 
„De luxe is over. We moeten zelf bijdra-
gen aan de oplossingen. Dus, hard 
doorbijten en een groot doorzettingsver-
mogen zijn de komende jaren noodzake-
lijk". Humanitas heeft altijd ingespeeld 
op nieuwe ontwikkelingen, heeft nooit 
traditionele antwoorden gezocht op 
vragen en problemen. Zij zal dat ook nu 
niet moeten doen. Geen 'nee' roepen, 
maar alternatieve oplossingen beden-
ken. Daar komt het op aan." 

Edith Gerrit sma 
Marijke Katsburg 

Curricula vitae 
Mr. Jan F. Glastra van Loon 
Sinds 1980 lid van de Eerste Ka-
mer voor D66 
Sinds mei '87 voorzitter van het 
Humanistisch Verbond 

Mr. Herman D. Tjeenk Witlink 
Sinds juni '87 lid van de Eerste 
Kamer voor de PvdA 
Kandidaat-voorzitter van de 
vereniging Humanitas 

„Hoe kan je een land willen regeren als je niet weet wat er feitelijk gebeurt?” 
Herman Tjeenk Willink (1.) en Jan Glastra van Loon geven aan hoe de afstand tussen overheid en samenleving verkleind kan worden. 

sporenbeleid moeten gaan volgen: èn 
actief blijven èn 

naar Den Haag toe. 
in de samenleving 

We moeten gezamenlijk  veranderingen 
Proberen te bereiken 

met hulp van gelijkgestemden en zij die 
nu nog twijfelen". 

 

„We moeten naar een situatie toe, 
waarin de overheid de mensen die het 
uitvoerende werk doen, aanspreekt op 
hun deskundigheid: 'jullie  zijn deskun-
dig. Welke problemen ondervinden jul-
lie en hoe denk je die op te kunnen los-
sen?' Vervolgens kan  

wordt het gedetailleerde beleid in 

de overheid be-
leidsvoorbereidend aan  de slag en 

over- 
leg met de uitvoerenden gemaakt". 

Alternatieven 

Een utopie? Glastra vuil  Loon en Tjeenk 
Willink houden de moed erin. "We 
moeten af van het idee  dat 'Den Haag' 
alle deskundigheid in huis heeft en al-
les bepaalt. Kijk, Den  Haag moet zijn 

financieel, maar dat 
maken, bijvoorbeeld eigen afwegingen 

is maar één kant 
van het verhaal. Steeds  duidelijker zal 
blijken dat Den Haag cdhankelijk is van 
krachten en ontwikkelingen inde maat-
schappij zelf, evenals omgekeerd. Als 
we onze maatschappelijke deskundig-
heid, die tegenstroom vanuit  de samen-
leving kunnen mobiliseren, zal dat toch 

, 	8177 Mn 

Er zal derhalve sterker gedecentrali-
seerd moeten worden, maar door de be-
zuinigingen komt dat niet van de grond. 
Daar waar de ambtenaar en de burger 
elkaar aan het loket tegenkomen moet 
ruimte zijn om concrete problemen op te 
lossen. De overheid is te zwak om van-
uit één centraal punt de problemen te 
beheersen. Dat besef breekt wel door, 
maar door fixatie op het financieel be-
leid sluit het kabinet ogen en oren voor 
de inzichten uit de samenleving. Hoe 
kan je een land willen regeren als je 
niet weet wat er feitelijk gebeurt?" 
„Maatschappelijke organisaties als Hu-
manitas weten wat de problemen zijn 
en hebben de deskundigheid in huis om 
die op te lossen. De overheid zal meer 
moeten gaan luisteren naar mensen uit 
de praktijk en aan de hand van die in-
zichten een beleid uitstippelen. Dat be-
leid zal nooit naadloos aansluiten bij de 
werkelijke ontwikkelingen, maar die 
concrete ontwikkelingen moeten wel 
uitgangspunt zijn". 

Werken volgens een andere strategie is 
de boodschap. En zo zal Humanitas het 
ook moeten gaan spelen. „Politiek is 
macht. De maatschappelijke groeperin-
gen moeten hun macht daarom mobili-
seren en hun invloed binnen het Haag-
se circuit vergroten. Zij zullen een meer- 
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Terugdenkend aan Hunt:aLrs 
Zij dragen Humanitas een warm hart toe 
en hebben met veel plezier en toewijding 
gewerkt in het hoofdbestuur. Dat is wat 
de drie bestuursleden die dit jaar 
afscheid nemen, gemeenschappelijk 
hebben. En juist daarom stappen de 
heren Israël, Breuer en Schoenmaker op, 
hoe controversieel dat ook klinkt. 
„Mij ontbreekt de tijd om ook in de toe-
komst op verantwoorde wijze over de 
financiën van Humanitas te waken", 
motiveert penningmeester Schoenmaker 

zijn vertrek. Siegfried Breuer wordt door 
zijn gezondheid gedwongen afstand te 

doen van zijn plaats in het hoofdbestuur, 
zeer tegen zijn zin. En Boet Israël is van 

mening dat zijn plek na vijftien jaren 

eens door iemand anders bezet dient te 
worden: „Op zijn tijd heeft een vereni-
ging vernieuwing nodig". 

Alledrie geven zij hun visie op de achter 
hen liggende jaren en, in het verlengde 

daarvan, op de rol van Humanitas in de 
toekomst. 

De 
bestuurs- 

_eden 
sraël, 

Breuer 
en 

Schoenmaker 
nemen 

afschoId 

„Mijn afscheid als  hoofdbestuurslid  be-
tekent niet, dat ik mijn handen aftrek 
van de club; voor een losse klus kan 
Humanitas altijd een beroep op me 
doen. Maar op zijn tijd heeft een vereni-
ging vernieuwing,  doorstroom nodig". 
Na vijftien jaar wuift  drs. Boet Israël het 
Humanitas-bestuur vaarwel. De tijd die 
hij door dit afscheid krijgt zal hij onder-
meer gaan besteden aan zijn „liefheb-
berij-club"", het Humanistisch Stu-
diecentrum Nederland. 
Eerbied voor elkaars standpunten, zeer 
prettige samenwerking en goede voor-
zitters. Zo zal Israel zich het Humanitas-
bestuur blijven herinneren. 
Over de ontwikkeling van de 'club': „De 
afgelopen jaren heb ik gezien hoe Hu-
manitas van een landelijke vereniging 
veranderde in een fragmentarische pro-
jectorganisatie. De afstand tussen 
hoofdbestuur,  landelijk bureau, gewes-
ten en afdelingen  is mijns inziens te 
groot geworden• Het contact dat er vroe-
ger was tussen de verschillende be-
stuurslagen is jammergenoeg sterk 
verminderd. Maat misschien kan dat 
ook niet anders,  in een systeem waar je 
je contributie gireert in plaats van eens 
per jaar aan de deur te overhandigen 
aan een mede-Humanitas-lid." 
„Hoe dan ook denk ik, dat Humanitas 
een uitstekende teekomst tegemoet 

als Organisatie vol- gaat, omdat we 

doende weerbaar zijn. Door onze identi-
teit, onze plaats in de samenleving, 
hebben we recht op bestuurlijke en poli-
tieke erkenning. Maar dan is het, vol-
gens mij, wel van belang dat we op 
plaatselijk niveau duidelijker aanwe-
zig zijn, zodat de mensen zichzelf en 
hun belangen heel dichtbij kunnen te-
rugvinden in Humanitas". 
Vindt het ene bestuurslid dat het tijd 
wordt voor fris bloed, de ander wordt 
gedwongen zijn stoel te verlaten. 

Israël: Humanitas verandert 
in projectorganisatie 
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Breuer: sociale bewogenheid loopt terug 
Siegfried Breuer schreef een af

. 
	scheids- 

brief . „Eind mei '87 lag ik een week in de 
Hartbewaking van een ziekenhuis. Erg 
goed om je de realiteit èn betrekkelijk-
heid van de dingen voor ogen te hou-
den. Er stierven nogal wat mensen 
naast me; ikzelf werd al na enkele we-
ken uit het ziekenhuis ontslagen en be-
gon aan - hoop ik - een nieuw leven. 
Dat ik (voorlopig?) met mijn werk en met 
veel wat ik daarnaast deed, o.a. in het 
hoofdbestuur van Humanitas, moest 
stoppen, deed wel pijn. 
Wat Humanitas voor mensen doet is 
veel en gevarieerd; gehandicapten, 
minderheden, werklozen en onbetaald 
werkenden via gezondheidszorg, maat-
schappelijke dienstverlening, demo-
cratisering en decriminalisering naar 
projecten voor de Derde Wereld, voor 
nieuwe woonvormen en het woonbe-
wust maken van ouderen. 
In een grote, landelijke vereniging als 
Humanitas komt dat alles in het HB te-
zamen. Ik vond het fijn daar deel van uit 
te maken, ook al omdat vrijwel altijd 
gewerkt werd in een sfeer van 
vriendschap en eendracht. Dat heb ik in 
de gemeenteraad van Den Haag, waar 
ik zeven jaar lid van was, wel anders 

meegemaakt. 
Hoewel in het HB alles van de (vaak 
lange) agenda's samen besproken 
wordt, hebben de meeste HB-leden hun 
voorkeuren. Voor mij was o.a. het mee- 

doen aan Van Mens Tot Mens echt een 
vreugde. Andere voorkeuren van mij 
brengen me naar het slot van dit stukje: 
de toekomst van Humanitas. 
Die zie ik wel zonnig in, MITS geconcen-
treerde energie wordt gestoken in de 
verenigingsopbouw en vooral in de le-
denwerving (dat was dan ook een voor-
keur van me) en MITS zeer behoedzaam 
wordt omgesprongen met onze finan-
ciën. Wat het eerste betreft: ons leden-
tal groeit naar mijn mening nog te wei-
nig en aan heel actieve leden is grote 
behoefte. Ik heb de indruk dat de socia-
le bewogenheid in Nederland wat te-
rugloopt. Humanitas zou hier voor een 
'revival' moeten kunnen zorgen, o.a. 
door werving van actieve leden voor 
een scala van sociale doeleinden, dat 
steeds aangepast en vernieuwd wordt. 
Zo zijn we nu bezig met stervensbege-
leiding en nazorg; misschien volgt later 
nog een meer algemene crisis-opvang. 
Toch moeten we niet te veel willen: nu 
de regering steeds minder over heeft 
voor sociale zorg, moet Humanitas even 
goed als tot dusverre op de centjes 
passen. 
Tot ziens!" 

Schoenmaker: meer geld naar de basis 
„Penningmeester zijn is een eenzame 
rol. Regelmatig moet je lelijk doen te-
gen aardige mensen". Na vier jaar op 
de centen passen legt H. J. Schoenma-
ker zijn functie neer. „Ik heb te weinig 
tijd in de toekomst om het goed te kun-
nen doen." 
„Toen ik penningmeester van Humani-
tas werd, had ik het geluk dat het ver-
mogen van Sterrenslag binnenkwam. 
Dat heeft de vereniging veel goed ge-
daan. Al kregen we toen het luxe-pro-
bleem de gelden te verdelen, maar daar 
zijn we redelijk uitgekomen. Nog steeds 
is de financiële positie van Humanitas 
een stuk florissanter dan enkele jaren 
geleden. En dat is maar goed ook, met 
een regering die de subsidiekraan 
steeds verder dichtdraait." 
„Humanitas onafhankelijk maken van 
subsidies? Ik zou dat wel willen. Het is 
natuurlijk makkelijk om te schelden op 
de overheid en je hetzelfde moment af-
hankelijk op te stellen om subsidies 
binnen te slepen. Een grotere onafhan-
kelijkheid zou mogelijk zijn als we de 
overheid laten betalen wat zij nog wil-
len subsidiëren en dan de taken die blij-
ven liggen de onze noemen. En dan is er 
nog heel wat te doen. 
De uitvoering van noodzakelijke taken 
zou gefinancierd kunnen worden uit ac-
ties en speciale bijdragen, omdat het 
aanspreekt als je werk op je neemt dat 

anders niet meer zou gebeuren." 
Schoenmaker noemt het „leuk" om nog 
mee te mogen maken dat  er prioriteiten 
gesteld gaan worden door Humanitas. 
„Het lijkt mij inderdaad noodzakelijk 
om, met de hele vereniging, een beleid 
te maken waarbij de  financiële conse-
quenties goed in het achterhoofd wor-
den gehouden. En don moeten er mis-
schien taken afgestoten  worden. De  

vereniging is daar ook aan toe, aan 
prioriteiten stellen en financiële duide-
lijkheid. Ook vanuit de afdelingen en 
gewesten komt de roep om inzicht in de 
financiën- dat geef ik dan ook in de 
komende Algemene Vergadering." In 
dit verband is de vertrekkende pen-
ningmeester dan ook content met de 
aanstelling van een adjunct-directeur 
financiën op het centraal bureau per 1 
oktober. 
Schoenmaker kijkt terug op zijn niet-
eenvoudige rol in het HB: „De afgelopen 
jaren heb ik er voor geijverd de geld-
stroom meer in de richting van af de-
lings-activiteiten te laten gaan. Want 
mijns inziens worden jeugdberscher-
ming en andere stichtingen die onder 
Humanitas vallen, onevenredig goed 
bedeeld, terwijl ik vind dat er meer geld 
bij de basis van de vereniging terecht 
zou moeten komen. 
Dit zijn moeilijke zaken, maar de ma-
nier waarop daar in het hoofdbestruur 
van Humanitas over gepraat wordt, is 
prettig. Kenmerkend voor het bestuur, 
en dat is geen gemeenplaats omdat ik 
afscheid neem, is dat er stuk voor stuk 
aardige mensen in zitten. Ook al was ik 
het niet altijd eens met de verdeling van 
de middelen, ik heb het altijd plezierig 
toeven gevonden in dat gezelschap." 

Marijke Katsburg 
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Thuiszorg & commercialisering 
enkele kritische kanttekeningen 

Bezuinigingen op dienst- en hulpverlening betekent dat het 
gesubsidieerde (goedkopere) aanbod van dienst- en hulpver-
lening afneemt. Het betekent niet dat de vraag naar dienst- en 
hulpverlening verdwijnt. Bij wie niet koopkrachtig is ver-
dwijnt wél het manifeste karakter van de vraag. Je vraagt niet 
naar iets wat je toch niet kan betalen. Laat maar zitten dus. De 
vraag van wie wel koopkrachtig is, wordt al dan niet opgepakt 
door ondernemend volk. Een ontdekking van de laatste twee 
jaar is, dat hulp- en dienstverlening niet per sé vanuit 
bestaande instellingen gegeven hoeven te worden, én dat 
hulp- en dienstverlening ook in commercieel opzicht kansen 
bieden, omdat hulpvragers niet altijd zonder koopkracht zijn. 

Wie bijvoorbeeld vindt, dat hij gezins-
hulp nodig heeft en bij een instelling op 
een wachtlijst stuit, kan voor eigen re-
kening of betaald door een verzekering 
tegenwoorig op diverse plaatsen te-
recht bij een particuliere commerciële 
thuiszorg-organisatie. Thuishulp als 
marktprodukt is dé nieuwe trend. Wei-
nig of geen gezeur over intake kriteria 
of wat voor kriteria dan ook. De klant is 
koning, zolang er betaald wordt. 
Het ei van Columbus? 
Dat is natuurlijk onzin. Wie geld op ta-
fel weet te leggen kan nagenoeg altijd 
kopen wat-ie nodig heeft. Ook hulp was 
altijd al te koop. 

Wat in de huidige ontwikkeling nieuw 
is, is dat vertrouwde hulp- en dienstver-
leningsinstellingen, zoals gezins- en 
bejaardenhulp en wijkverpleging, 
steeds meer commerciële en half-com-
merciële concurrenten naast zich zien 
verschijnen. In zekere zin is men zijn 
ogenschijnlijke monopolie-positie in de 
hulpverlening aan het verliezen. 
De nieuwe mode is verzorging, verple-
ging, hulpverlening aan huis. „Goed-
koper", wordt er geroepen. Vooral door 
hen die vóór zijn. Wie tegen is, zegt dat 
de schijn bedriegt. Prijsvergelijkingen  
zouden de toets der kritiek niet kunnen 
doorstaan. Terwijl men voor de institu-
tionele hulp- en dienstverlening alle 
kosten meerekent, vergeet men bij de 
thuishulp gemakshalve de helft. Men 
vergelijkt appels met peren. 
Momenteel dienen zich echter steeds 
meer hulp- en dienstverleners aan. En-
kele ziektekosten-verzekeraars hebben 
al serieuze belangstelling getoond, om 
(verpleegkundige) thuishulp, onder be-
paalde voorwaarden, te vergoeden. Be-
kostigd vanuit de AWBZ loopt er sinds 
september een onderzoek (uitgevoerd 
door het instituut voor toegepaste soci-
ale wetenschappen te Nijmegen) naar  

de mogelijkheden van door ziekenfond-
sen betaalde thuiszorg. 

Menslievend? 

Jongstleden maart verscheen het 
maandblad Leef-tijd met een artikel 
over commerciële zorg voor ouderen. De 
schrijvers vragen zich af of we toe-
groeien naar een zorg voor wie het kan 
betalen, en of dit niet onmiddellijk gep-
aard gaat met het opduiken van mens-
lievende profiteurs. 
In Noordwijk bezochten zij de stichting 
Lifeline. Via een abonnementstelsel 
biedt deze stichting allerlei vormen van 
hulp. Niet alleen in  noodsituaties (wat 
de naam doet vermoeden), maar ook 
wanneer het gaat om kleine handrei-
kingen en dienstverlening. Het contact 
met Lifeline verloopt via zendappara-
tuur, aangesloten op het telefoontoe-
stel. Wie zich abonneert op de service 
van Lifeline dient de plaatsing van de 
zendapparatuur te  betalen (f 1900,—) 
en voorts f 50 abonnementsgeld per 
maand. 
Het bestaan van Lifeline typeert, vol-
gens de leiding,  een nieuwe levensstijl. 
De klant is opnieuw (?) koning. Lifeline 
biedt in principe elke vorm van hulp die 
gevraagd wordt • Overigens moeten 
echte klussen apart betaald worden. 
Voor een tientje per uur ruimt men 
sneeuw, lapt men ramen en wordt de 
hond uitgelaten.  Men werkt met concur-
rerende prijzen. Dit kan, aldus de 
woordvoerster,  omdat grotendeels met 
studenten gewerkt wordt. Goedkope ar-
beidskrachten blijkbaar. 
Lifeline windt er geen doekjes om, dat 
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Maar so what?! Initiatieven als Lifeline 
vangen immers tekorten op die zijn ont-
staan door bezuinigingen op gesubsidi-
eerde zorg . . • Lifeline vindt daarbij 
wel, dat de geboden  zorg in de toekomst  

deels vergoed zou moeten worden door 
ziekenfondsen en ziektekostenverzeke-
raars, zodat iedereen er gebruik van 
kan maken. Deze wens lijkt niet geheel 
gespeend van eigenbelang, want de 
stichting is dan verzekerd van klanten. 
In Nijmegen is sinds oktober 1986 een 
commercieel verpleegkundig bureau 
op de markt, dat werkt met zo'n honderd 
verpleegkundigen op afroepbasis. Men 
levert 24 uur per dag thuisverpleging en 
advies. Dit bureau ziet zich zelf als aan-
vullend op het bestaande aanbod van 
wijkverpleging. Die kunnen niet alles 
aan, dus blijft er genoeg over. 
Het tarief per etmaal is f 215, exclusief 
BTW. Weinig mensen zullen dit uit ei-
gen zak kunnen betalen. Maar de parti-
culiere ziektenkostenverzekeraar Ster-
polis is bereid gevonden dit bedrag te 
vergoeden. 
Ook de Nijmeegse initiatiefnemers vin-
den toegankelijkheid voor iedere hulp-
behoefende het meest gewenst. Via een 
landelijke vereniging van verpleegkun-
dige bureaus in oprichting zou dit beter 
te overleggen zijn met de wereld der 
ziektenkostenverzekeraars. 

Arm en rijk 

Aan het einde van het Leef-tijd artikel 
wordt geconcludeerd, dat goedwillen-
de particulieren vooral gaten proberen 
op te vullen, die door de bezuinigingen 
op ouderenzorg zijn ontstaan. 
Wie de huidige stand van zaken tot zich 
door laat dringen, moet wel op de vraag 
komen: Wat wordt hier mee gewonnen? 
Want stel dat ook de nu commercieel 

ZORGZAME GEMEENTE 
Het Gelderse Renkum heeft een 
eigen variant op de zorgzame sa-
menleving bedacht. 
Binnen het kader van het lokale 
ouderenbeleid wordt ruimte ge-
schapen voor familiezorg. Bewo-
ners van Renkum kunnen in de 
nabije toekomst zonder vele pro-
blemen op het eigen erf woon-
ruimte voor hun ouders bouwen. 
Het ligt in de bedoeling dat B & W 
daartoe een vrijstellingsbepaling 
hanteren. 
Verzoeken om een extra woon-
eenheid op eigen erf te realiseren 
kunnen dan onder bepaalde voor-
waarden op korte termijn worden 
ingewilligd. 
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'TEHUIS THUIS 
Onlangs gaf het ministerie van WVC toestemming voor de bouw van een 
verzorgingstehuis van een geheel nieuw karakter. In de Zuidhollandse 
gemeente Monster kan nu een verzorgingstehuis gebouwd worden dat zo is 
opgezet, dat 15 van. de 45 toekomstige 'tehuisbewoners' thuis kunnen blijven 
wonen. 
Deze tehuis-thuis-bewoners krijgen recht op alle voorzieningen uit het 
tehuis. Het thuiswonen wordt gefinancierd op basis van de wet op de bejaar-
denoorden. 
De opzet is in zekere mate geënt op Scandinavische voorbeelden. Volgens de 
Zuidhollandse gedeputeerde  drs. J. Boone betekent dit een begin van bejaar-
dentehuizen nieuwe  stijl in ons land. En wie maakt zich dan nog druk om de 
kosten. Deze Monsterse opzet brengt 225.000 meerkosten met zich mee, die 
voor rekening van \we komen. Het lijkt nogal strijdig met bezuinigingen, 
zodat het realistischer is de tehuiszorg thuis als voorlopig eenmalig parade-
paardje van goede wil tot experimenteren te zien. 

MULTATULI 1887-1987 
0 god, er  is geen god 
Let -het gebed van den onwetende' 

"MULTATULI EN HET ATHEÏSME"-THEMADAG OP ZATERDAG 28 NOV. 
IN DE BRAKKE GROND TE AMSTERDAM. KAARTEN A FL. 10,—VIA 
GIRONUMMER 55 0334 VAN HET 	— AMSTERDAM O.V.V. 

THEMADAG MULTATULI 

opererende bureaus klanten krijgen die 
de verleende diensten elders vergoed 
kunnen krijgen, wat is er dan wezenlijk 
veranderd in vergelijking met de tot 
voor kort algemeen bestaande situatie? 
Zeker als we bedenken dat ook vergoe-
dingen voor diensten van commerciële 
bureaus ongetwijfeld aan voorwaarden 
zullen zijn verbonden. Het stellen van 
voorwaarden voor hulp vanuit de tradi-
tionele instellingen geldt al. Nieuw is 
dan alleen dat er meer hulpaanbieders 
zijn gekomen. 
Levensgroot tekent zich het risiko af, 
dat de komst van meer commerciële 
particuliere hulp- en dienstverlening 
aan huis, de voor arme. en rijke burgers 
beschikbare zorg markant zal doen ver-
schillen. Je krijgt mensen die nooit van 
hulp- en dienstverlening verstoken zul-
len zijn naast mensen die, als ze niet 
kunnen betalen en ook niet voldoen aan 
opgeschroefde kriteria, door iedereen 
in de steek gelaten dreigen te worden. 

Verantwoordelijkheid 

Een organisatie als Humanitas mist de 
naïeviteit om daarin te geloven. Ze kiest 
voor eigen verantwoordelijkheid, maar 
ook voor gezamenlijke verantwoorde-
lijkheid. Gezamenlijke verantwoorde-
lijkheid betekent in ieder geval dat men 
niet willens en wetens iemands ten on-
dergaan tot puur iemands eigen verant-
woordelijkheid rekent. 
Als mensen er niet in slagen om gedu-
rende hun leven hun eigen zaken te re-
gelen op een redelijke manier, dan kun 
je niet volstaan met de handen over el-
kaar te slaan. 

Wie zich afvraagt of er markt of brood zit 
in vanuit Humanitas georganiseerde 
commerciële hulp- en/of dienstverle-
ning, moet zich terdege realiseren, dat 
commercie nooit een uitgangspunt voor 
de aktiviteiten van de vereniging is ge-
weest. Humanitas gaat het om het hel-
pen van mensen in de problemen. De 
financiële positie waarin hulpvragers 
zich bevinden is pas in laatste instantie 
aan de orde. 
Wie hulpvragers selecteert op koop-
kracht zit m.i. op het verkeerde spoor. 
Te meer wanneer je bedenkt, dat de-
geen die koopkrachtig is zich in 9 van de 
10 gevallen prima buiten instellingen 
om redt. Houwen zo dus. Maar laat 
vooral hulpvragers zonder middelen 
niet in de steek. 
Concentratie op de 'koopkrachtige 
hulpvrager' lijkt ver van de vereni-
gingsdoelstelling. Alleen de positie 
van Humanitas als werkgever zou 
zoiets kunnen rechtvaardigen. Het ver-
gemakkelijkt het in dienst houden van 
hulp- en dienstverleners. Maar het doel 
van de vereniging is nooit werkver-
schaffing geweest. 

Michael Kerkhof 
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Als u vaak denkt: 

"Kwam er maar eens iemand op bezoek" 

Wat moet u dan doen? 

Dan kunt u eens contact Opnemen met iemand van het bestuur van uw Afdeling van 
Humanitas. Veel Afdelingen kennen bezoekgroepen. Vrijwilligers van Humanitas, 

L

die regelmatig een uurtje langskomen. Zomaar voor een praatje, een kopje koffie. 
Vrijwilligers die ook de Weg weten, als u eens goede raad nodig hebt. Het kost niks 
en ze doen het graag- En als u het adres niet meer kunt vinden: bel 020-262445, het 
Centraal Bureau van Humanitas. 

J 
helpt mensen 

Naamswijziging 
Kan ons pleegkind ook onze 
achternaam krijgen? 

Wanneer het kind wordt op-
gevoed door gehuwde pleeg-
ouders, en het is helemaal in 
het gezin ingegroeid zodat 
van adoptie kan worden ge-
sproken, terwijl adoptie in 
juridische zin niet mogelijk 
is (bijvoorbeeld omdat de ei-
gen ouders gegronde bezwa-
ren hebben), dan kan toch in 
het belang van het kind de 
naam van de pleegvader 
worden gegeven. Voorwaar-
de is dat het huwelijk van de 
pleegouders bestendig is. 
De oorspronkelijke ouders 
van het kind kunnen wel te-
gen naamswijziging be-
zwaar maken, maar ondanks 
deze bezwaren kan de 
nieuwe naam toch worden 
verleend, wanneer 
- er tussen de vader en het 
kind (nagenoeg) geen con-
tact bestaat, of 
-een kind van twaalf jaar of 
ouder bekend is met zijn af-
stamming en zelf de naams-
wijziging wenst, of 
- de bezwaren niet opwegen 
tegen het belang van het 
kind bij de naamswijziging. 

Milieuheffing 
Moet Milieuheffing ook door 
een alleenstaande worden 
betaald? 

Milieuheffing moet worden 
gezien als een belasting voor 
het zuiveren van afvalwater. 
En daar moet iedereen aan 
meebetalen. De betaling is 
opgebouwd uit zogenaamde 
vervuilingseenheden, dat 
wil zeggen dat een gezin, on-
geacht het aantal personen 
dat daarvan deel uitmaakt, 3 
of 3%2 vervuilingseenheid be-
taalt. Alleen alleenstaanden 
zonder kinderen betalen 1 
vervuilingseenheid. 
De hoogte van het bedrag 
per eenheid kan variëren al  

naar gelang de plaats waar 
u woont en schommelt tus-
sen de 30 en 60 gulden. 
U kunt bezwaar maken tegen 
het aantal eenheden dat u 
moet betalen, bijvoorbeeld 
wanneer men er ten onrechte 
van uit ging dat uw huishou-
den uit meerdere personen 
bestond. Dat moet u doen 
binnen twee maanden nadat 
de aanslag werd opgelegd, 
en wel schriftelijk. 

Mijn huis uit? 
Ik word mijn huis uitgezet 
omdat mijn huisbaas de hy-
potheek niet meerkan beta-
len. Dit is toch onmogelijk? 

Helaas kan dit wel. Dit kan 
namelijk nog wel eens voor-
komen bij kleinere particu-
liere huisbazen die hun hy-
potheek niet meer kunnen 
opbrengen. De achtergrond 
is namelijk dat degene die 
de hypotheek verstrekte 
(meestal dus de bank die een  

geldlening gaf) bij de hypo-
theek-overeenkomst heeft 
vastgelegd dat de woning bij 
het niet nakomen van de hy-
pothecaire verplichtingen 
leeg moet worden opgele-
verd. 
Aanvankelijk zag het er naar 
uit dat er wettelijke bepalin-
gen zouden komen ten gun-
ste van de huurder. De mi-
nister van Justitie is hierop 
echter teruggekomen. De 
huidige regering, maar dat 
was u wellicht al bekend, 
heeft meer oog voor de be-
langen van het bankwezen 
dan voor een eenvoudige 
huurder. 

Ontslag na trouwdag? 
Ik heb als vrouw bij de aan-
vang van mijn dienstbetrek-
king een verklaring onderte-
kend, dat ik, wanneer ik zou 
trouwen, akkoord ga met 
ontslag. Wat nu? 

Niets aan de hand. Ook al 
hebt u bij uw werkgever bij 
uw indiensttreding een ver-
klaring ondertekend, dat u, 
indien u in het huwelijk 
treedt, akkoord gaat met het 
ontslag dat wordt aange-
zegd, dan heeft een dergelij-
ke verklaring, ook al doet het 
feit dat u trouwt zich voor, 
tóch geen rechtsgrond. 
Mocht een werkgever van u 
verlangen dat u een derge-
lijk papier ondertekent,  

maak er dan geen punt van: 
doe wat de man of vrouw van 
u verlangt, het heeft géén be-
tekenis. 
Zo is het uw werkgever ook 
verboden u tijdens uw zwan-
gerschap te ontslaan. 

Testament 
Kunnen broer en zus via een 
testament onterfd worden? 

Allereerst is het zo, dat 
broers en zusters op grond 
van de wet pas in aanmer-
king kunnen komen voor de 
nalatenschap, wanneer de 
overledene geen echtgenoot 
of kinderen achterlaat, en 
wanneer hij (of zij) niet een 
testament heeft opgemaakt 
waarin bepaald is dat zijn 
nalatenschap naar iets of 
iemand anders, bijvoorbeeld 
de kerk of een goed doel, toe-
gaat. In dat laatste geval 
hebben broers en zusters 
geen recht op een wettelijk 
erfdeel, in tegenstelling tot 
erfgenamen in de rechte lijn. 
Deze erfgenamen kunnen 
wel aanspraken maken op 
hun legitieme 'portie', dat is 
een wettelijk vastgesteld ge-
deelte van de nalatenschap. 
Onder de rechte lijn dient te 
worden verstaan de kinde-
ren, kleinkinderen, etc. Zijn 
deze niet aanwezig, dan 
hebben de ouders en groot-
ouders recht op een legi-
tieme portie. 

UIT DE DOOLHOF 

sociaal-juridische informatie n.a.v. vragen aan 
Humanitas/VARAhulp 
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AOW: WANKEL INKOMEN 
„oud is arm" sluipt naderbij 

Toekomst is nooit zeker. Toch proberen 
we zo veel mogelijk zekerheid voor mor-
gen in te bouwen. Om ons bijvoorbeeld 
te voorzien van een gegarandeerd rede-
lijk inkomen, bestemd voor de tijd dat 
we niet meer kunnen werken, zijn pen-
sioenvoorzieningen bedacht. In ons 
land vonden en vinden we dit dermate 
belangrijk, dat er een AOW als basis-
pensioen voor iedereen werd uitgevon-
den. Naast deze voorziening zijn er in-
middels steeds meer aanvullende pen-
sioenvoorzieningen gekomen. Het ef-
fect hiervan zal vooral in de toekomst 
liggen. Vooralsnog moet van alle pensi-
oengerechtigden momenteel naar 
schatting 60 procent van uitsluitend de 
AOW of de AOW plus een minimaal 
aanvullend pensioen bestaan. 

Aangevreten pijler 
In de afgelopen jaren is de zekerheid 
van het door de AOW gegarandeerde 
basisinkomen flink gedevalueerd. De 
door velen onwankelbaar geachte 
sociale zekerheidspijler AOW blijkt 
aangevreten door inflatoire invloeden 
en de bezuinigingswoede. Vorig jaar 
werd bij herhaling melding gemaakt 
van fors koopkrachtverlies. Er was 
sinds 1980 sprake van zo'n 10 tot 15 pro-
cent teruggang aan bestedingsmoge-
lijkheden onder mensen met uitsluitend 
een AOW-inkomen! 
Na de troonrede van j.l. september 
blijkt het einde van die weg terug nog 
niet in zicht. Laten we eens wat zaken 
op een rij zetten. 
Wie uitsluitend naar het feitelijk uitge-
keerde AOW-bedrag van de laatste ja-
ren kijkt, heeft de inflatie van het be-
drag nog niet zo onmiddellijk in de ga-
ten. Zowel bruto als netto is het bedrag 
ten opzichte van enkele jaren geleden 
op peil gebleven en zelfs wat gestegen. 
Het is vooral wat je met je geld kunt en 
soms moet doen, wat veranderd is. Voor 
je gulden kun je minder kopen en tege-
lijk krijg je voor meer zaken dan voor- 

heen een rekening gepresenteerd. De 
AOW is meer en meer achterop gaan 
lopen bij prijsstijgingen (huren, open-
baar vervoer, etc.) en bij maatregelen 
die de kosten van het levensonderhoud 
verhogen, zoals hogere eigen bijdragen 
voor voorzieningen (de  medicijnen-
knaak) en afschaffing  van reducties en 
subsidies op voorzieningen. 

Niet bezorgd 

Of het ook echt steeds  minder kan? Wie 
maakt er zich druk om? Vanuit de poli-
tieke sektor - waar beslist wordt over de 
prijs van collectieve voorzieningen, 
over wie waarvoor 

zich laat aanzienaineienfzeicchhtebr e
n
z
a
o
a
r g
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d 
  

korting en/of subsi- 
die krijgt - toont 

over. Men komt immers met het ene be-
zuinigingsvoorstel na het andere, 
waarvan ook oudere burgers  nadelig 
effect ondervinden. O 
niet steeds alles ineens 

 ve
d
r Overigens lukthet    
door dekee l 

 

van het publiek te duwen. Zo werden de 
eerste plannen tot de afschaffing van 
de Pas 65 vorig jaar  van alle kanten 
dermate afgewezen, dat er (in ieder ge-
val voor het moment) van 

w  
afge-

zien. Dat garandeert echter  niets. iets.
Politieke besluitvorming is een zaak 
van geduld en lange adem en wat van-
daag niet haalbaar is wordt morgen 
stilzwijgend door iedereen geaccep-
teerd. De koopkracht van een zeer grote 
groep ouderen staat cd jaren onder druk 
en er is weinig of geen  politieke wil om 
dat echt te veranderen  Feitelijk is pre-
cies het omgekeerde het geval. 
De inkomens van ouderen worden niet 
ontzien. Als iedereen moet inleveren 
luidt de redenering, clan  ook ouderen. 
Je hoort dit soort opmerkingen bij her-
haling. 

Heel toevallig 

Het lijkt zo redelijk, maar inleveren van 
„weinig" drukt extra zwaar, ook als dat 
inleveren zogenaamd naar verhouding 
geschiedt. Voor veel ouderen betekent 
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inleveren een directe aanslag op de 
kwaliteit van hun bestaan als zodanig. 
Volgens de minister van financiën mo-
gen bijna alle categorieën mensen in 
onze samenleving in 1988 rekenen op 
een positieve koopkrachtontwikkeling. 
Het betekent dat men gelijk blijft of iets 
vooruit gaat. Prachtig, maar we moeten 
de ministers uitspraak nemen voor wat 
deze waard is. Want 'bijna alle catego-
rieën' lijkt aardig, maar betekent tege-
lijk 'dus sommigen niet'. En heel toeval-
lig zitten er nogal wat ouderen met al-
leen een AOW-uitkering ondersommi-
gen niet'. De FNV voedingsbond reken-
de samen met Konsumenten Kontakt 
uit, dat in het ongunstigste geval mini-
ma in 1988 maximaal 15,8 procent koop-
kracht kunnen verliezen. Gemiddelde 
koopkracht berekeningen doen één 
ding niet, dat is rekening houden met 
bijzondere, maar daarom niet minder 
reëele uitgaven. Deze gelden voor nog-
al wat ouderen. Uitgaven die allemaal 
te maken hebben met 'handhaving van 
zelfstandigheid'. 

Zelfstandigheid vraagt koopkracht 

Merkwaardig genoeg zegt de overheid 
juist te streven naar bevordering van 
een zo lang mogelijke zelfstandigheid 
van ouderen. Dezelfde overheid maakt 
de voorwaarden tot zelfstandigheid 
steeds ongunstiger. Bezuinigingen op 
huursubsidie, invoering van eigen bij-
dragen in de sfeer van de gezondheids-
zorg, zijn rechtstreekse aanslagen op 
de bij veel ouderen toch al spaarzaam 
gevulde portemonnee. 
Een gegarandeerd AOW-inkomen zegt 
dus weinig als de koopkracht van dat 
inkomen aan alle kanten wordt uitge-
hold. Het is niet te rijmen met 'handha-
ving van zelfstandigheid'. Want hand-
having van zelfstandigheid vraagt 
handhaving van koopkracht. 

Michael Kerkhof 
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Humanist sche 
Stichting voor Huisvesjn 
van Bejaarden 

Bijna 40 jaar geleden werd door het Humanistisch Verbond, Humanitas en De 
Vrije Gedachte de Humanistische Stichting voor Huisvesting van Bejaarden 
(HSHB) opgericht. Doel van de stichting is het stimuleren en realiseren van 
huisvesting voor ouderen, in het bijzonder voor buitenkerkelijke. In de loop van 
haar bestaan liet de HSHB 41 verzorgingshuizen  bouwen met in totaal 6500 
bewoners en 5400 zelfstandige woningen, gebundeld in complexen (wooncen-
tra). Daartoe werden een vereniging en eenwerkstichting in het leven geroepen. 
De HSHB heeft ca. 25.000 contribuanten. Inmiddels is een bestuurlijk en organi-
satorisch reorganisatieproces in gang gezet. De nieuwe organisatiestructuur zal 
er als volgt uitzien: 

  

Stichting HSHB 	 
Taak: initiëren en ontwik- 
kelen ouderenhuisvesting 
en zorgverlening ("moe- 

derstichting") 

  

    

Vereniging HVV 
Taak: belangenbeharti- 

ging verzorgingstehuizen 

Stichting HBB 
Taak: ontwikkeling beheer 
en belangenbehartiging 

Wooncentra (landelijk toe- 
gelaten woningbouw- 

corporatie) 

Tussen de besturen bestaan personele overlappingen. 

Voor deze drie onderdelen van het HSHB-complex zoeken wij 

Bestuursleden CLN) 
Deze bestuursleden zullen op voordracht van een selectiecommissie worden 
benoemd door het Humanistisch Verbond, Humanitas of De Vrije Gedachte. Per 
bestuur wordt gedacht aan het volgende profiel van een kandidaat-bestuurslid: 
- onderschrijving van humanistische uitgangspunten bij huisvesting en zorg 

voor ouderen; 
- bij voorkeur lid van één der boven benoemde organisaties; 
- kennis en/of ervaring op één of meer werkterreinen der stichting(en). 

Van bestuursleden wordt verwacht dat zij voldoende  tijd kunnen vrijmaken voor 
het bijwonen van bestuursvergaderingen (gemiddeld een dagdeel per zes 
weken) en voor het daarnaast vervullen van representatieve taken.  

Belangstellenden kunnen een informatieset  en een aanmeldingsformulier aan-
vragen bij de HSHB. Kandidaten kunnen worden aangemeld bij: 
Selectiecommissie HSHB, Postbus 70510, 1007 KM Amsterdam, telefoon 
(020) 44 89 01, toestel 39 of 41. 
Ook worden wij graag geattendeerd op mogelijk geschikte kandidaten. 
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HOORT u mllg? 
Slechthorendheid is niet aan 
leef tijd gebonden. Het kan 
iedereen op elk moment ge-
beuren. Zaak is slecht horen 
niet te veronachtzamen. 
Want slecht horen kan slecht 
sociaal functioneren tot ge- 

MAG IK HET 

K lilOREN? 
volg hebben en mensen in 
een (vrij letterlijk) isolement 
plaatsen. Dit valt te lezen in 
de schitterende brochure 
van de federatie Nederland-
se Audiologische Centra. 
Audiovisuele centra worden 
bemand door op gehoorsto-
ringen gespecialiseerde te-
ams, van psycholoog en 
technicus tot maatschappe-
lijk werkende en audioloog. 
Zij onderzoeken - na verwij-
zing door KNO-arts, psychia-
ter of kinderarts - wat de pre-
cieze oorzaak van de gehoor-
storing is, als startpunt om 
het horen te verbeteren of 
verdere achteruitgang tegen 
te gaan. Wist u dat er bijna 
net zoveel vormen van ge-
hoorgestoordheid zijn als er 
slechthorenden zijn? Er zijn 
dan ook vele soorten hoor-
toestellen, waaruit de pa-
tiënt zelf een keuze mag ma-
ken, door ze kosteloos enkele 
weken uit te proberen. In de 
brochure „Mag ik het ook ho-
ren?/Zo mag ik het horen" 
staan alle centra met adres 
vermeld. Hij is verkrijgbaar 
bij de coöperatieve vereni-
ging Nederlandse Audiolo-
gische centra (FENAC), 
Zangvogelweg 150, 3815 DP 
Amersfoort, tel. 033-755133 



UIT AFDELINGEN 
EN GEWESTEN 

Ex-HV-voorzitter nu 
bijzonder hoogleraar 

Prins laat spoor achter 

De Panchei is een ritueel uit India. Met kleurstof worden handafdrukken gemaakt in een 
huis, wat betekent dat de bewoners geluk, eenheid en bescherming toegewenst wordt. 
Met de uitvoering van dit ritueel opende Z.K.H. Prins Claus op 4 september het nieuwe 
HIVOS-kantoor. 

Met ingang van 1 september 
1987 is dr. R. A. P. Tielman 
(1946) uit Vianen benoemd tot 
bijzonder hoogleraar in de 
Sociale en Culturele Aspec-
ten van het Humanisme aan 

Haagse fusie 
De Stichtingen voor Gezins-
verzorging van Humanitas 
en van Gereformeerde huize 
in Den Haag zullen per 1 ja-
nuari a.s. samengaan in één 
nieuwe Stichting, de Stich-
ting Combinatie Thuiszorg/ 
Humanitas. Tot deze fusie is 
besloten, omdat men meent 
dat een grotere instelling 
doelmatiger kan werken. Di-
recteur wordt J. S. Moraal, nu 
nog directeur bij de Humani-
tas Gezinsverzorging. Ge-
steld wordt, dat de instelling 
een algemene signatuur 
krijgt, waarbinnen echter 
waarborgen aanwezig zijn 
voor de confessionele (wij 
hopen ook de overige levens-
beschouwelijke, red. VMTM) 
aspecten in de hulpverle-
ning. 
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Samen uit 
In Groningen hoeft u voort-
aan niet meer alleen naar to-
neel of ballet, naar operette 
of opera. De afdeling Gro-
ningen van Humanitas heeft 
voor het komende seizoen 
kaarten gereserveerd voor 
een twaalftal voorstellin-
gen, in samenwerking met 
de Stadsschouwburg/De 
Oosterpoort. Belangstellen-
den kunnen die kaarten bij 
het afdelingskantoor bestel-
len, waarbij Humanitas dan 
contacten legt met anderen, 
die diezelfde voorstelling 
willen bezoeken. 
De eerste voorstelling van 
het komende seizoen is al op 
15 oktober. Belangstellen-
den kunnen contact opne-
men met het afdelingskan-
toor, alle werkdagen van 
9.00 tot 17.00 uur, telefoon 
(050)-12 06 33. 

De Seniorenbeurs, die in ok-
tober in Arnhem zou worden 
gehouden, gaat niet door. De 
oorzaak: gebrek aan belang-
stelling bij de bedrijven, die 
de stands (commercieel) 
hadden moeten vullen. Mis-
schien worden er ook wel tè 
veel seniorenbeurzen geor-
ganiseerd. 
Tenslotte zijn senioren ge- 

Ik voel mij . 
Ik voel mij bij de neus 
genomen. Op de tenen 
getrapt. In de billen 
gebeten. 
Ik ben op mijn achterste 
zolder geraakt. 
Ik ben in mijn kuif 
gepikt, op mijn staart 
getrapt, bij mijn baard 
getrokken. 
Mijn huis is te klein, 
want ik voel me 
getoucheerd, geraakt, 
beledigd, gegriefd. 
Kortom, ik heb de beer 
in, de smoor in, de pé in, 
de pest in, de klere, de 
cholere. 
Hoewel . . . 
Dat kan niet. 
Want ik ben humanist. 

L D. van Est 

wone mensen, die vaak ook 
dezelfde interesses hebben 
als andere mensen en daar-
om ook dezelfde beurzen be-
zoeken. 
Aan de afdelingen Arnhem 
en Deventer, die wel zouden 
deelnemen, nu de taak weer 
op andere wijze de aandacht 
voor Humanitas en de derde 
wereld-verkopen te vragen. 

de Faculteit der Sociale We-
tenschappen van de Rijks-
universiteit Utrecht. Tot be-
gin dit jaar was hij voorzitter 
van het Humanistisch Ver-
bond. 
De benoeming is geschied 
door de humanistische Stich-
ting Socrates, die als doel-
stelling de bevordering van 
wetenschap en cultuur heeft, 
in het bijzonder met betrek-
king tot de humanistische le-
vens- en wereldbeschou-
wing. 
Dr. Tielman is de opvolger 
van prof. dr. A. J. Wichers, 
die met emeritaat is gegaan. 
De inaugurele rede van dr. 
Tielman vindt plaats op 
woensdag 4 november 1987, 
om 16.15 uur in de aula van 
de Rijksuniversiteit. 

Ilionaaltas 

Seniorenbeurs afgelast 
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Drs H. Luchtmeijer bij opening: 

Humanitas kan van 
problemen kansen maken 

Deze wijze woorden werden tijdens de 
opening van het nieuwe kantoor van 
Humanitas Rotterdam gesproken door 
Drs H. Luchtmeijer, directeur van het 
Haagse ziekenfonds De Haaglanden en 
tot voor kort directeur van de Stichting 
Gezinsverzorging G. C. W. in Rot-
terdam. 
Zoals bekend brandde het oude kantoor 
van de Afdeling Rotterdam in de nacht 
van 11 maart j.l. tot de grond toe af. 
Slagvaardig handelen resulteerde in 
de aankoop van het monumentale ge-
bouw van de Scheepvaartvereniging  
Zuid aan de Pieter de Hoochweg. 25 sep-
tember j.l. werd het inmiddels fraai op-
geknapte pand met een zeer druk be-
zochte bijeenkomst officieel in gebruik 
genomen. Het thema tijdens deze bij-
eenkomst: de multifunctionaliteit van 
een organisatie als Humanitas, die zich 
niet bezighoudt met één gespeciali-
seerde vorm van hulpverlening, maar 
die een geheel veld van zorg- en hulp-
verlening omvat. 

Thuiszorg voordeliger? 

Drs Luchtmeijer onderstreept in zijn 
conclusies over samenwerking tussen 
verschillende disciplines vooral de 
voordelen van betere afstemming. Dat 

kan in de gezondheidszorg tot aan-
zienlijke besparingen leiden, waarbij 
kwaliteitsverbetering zelfs tot de moge-
lijkheden behoort. Als duidelijk voor-
beeld noemde hij de Thuiszorg in de 
terminale fase (de periode kort voor het 
sterven). Als patiënten gedurende een 
beperkt aantal weken thuis worden ver-
zorgd bedragen de kosten van gezins-
zorg, kruiswerk en overige hulpverle-
ning ca f 100,— Per dag tegenover ten 
minste f 250,— bij opname in een ver-
zorgingstehuis. Als een stervende on-
nodig een ziekenhuisbed blijft bezetten 
liggen de kosten nog veel hoger. Als 
een stervende zijn laatste weken thuis 
wil doorbrengen is er derhalve geen en-
kele financiële reden daar niet aan mee 
te werken. Alleen, zoals gezegd, de re-
gels voor de financiering moeten daar-
toe veranderd worden. 
Als nevenaspect noemde drs Luchtmeij-
er een betere doorstroming in de zieken-
en verzorg ingstehuizen: er hoeven min-
der mensen „in het verkeerde bed" te 
liggen bij gebrek (ton andere mogelijk-
heden. Alleen in Den Haag al zou dit tot 
een kostenbesparing van ca f 10 mil-
joen per jaar kunnen leiden. 
Het vernieuwend denken, dat nodig is 
om problemen te vertalen in nieuwe op- 

lossingen achtte hij bij uitstek bij een 
organisatie als Humanitas aanwezig: 
Humanitas kan van problemen nieuwe 
kansen maken, omdat juist een veelzij-
dige organisatie als Humanitas nooit 
gebonden is aan één weg om tot oplos-
singen te komen. 

„Baarmoederfunctie" 

Ook andere sprekers gingen in op de 
kenmerkende eigenschap van Humani-
tas om telkens nieuwe problemen te on-
derkennen en nieuwe oplossingen te 
ontwikkelen. In een van zijn enthousi-
aste dankwoorden omschreef Humani-
tas Rotterdam-directeur H. M. Becker 
dit als de „baarmoederfunctie" van Hu-
manitas. Juist een ledenorganisatie, zo-
als Humanitas is, kan de signalen uit 
de maatschappij met een menigte ge-
voelige antennes opvangen en zicht-
baar maken en trachten oplossingen te 
creëren. 

Geld voor beschermd wonen 

De Rotterdamse Gemeenteraad liet 
tenslotte bij monde van wethouder Hen-
derson weten, ook een van die nieuwe 
oplossingen met geld te willen onder-
steunen: voor het projekt beschut wo-
nen voor ouderen van Humanitas Rot-
terdam stelde de Gemeente f 24.000.—
ter beschikking. Na diè mededeling 
gingen de ballonnen de lucht in en kon 
het nieuwe Humanitas-bolwerk in Rot-
terdam verder opengegeten en -gedron-
ken worden. Tot laat in de avond. 

Erik Stibbe 

„Gezinsverzorging, kruiswerk, verzorgings- en verpleeghui-
zen moeten gezamenlijk verantwoordelijk worden gesteld 
voor de zorgverlening in een stadsgebied. Noodzakelijk is, dat 
er één financieringsstroom komt voor de héle gezondheids-
zorg. De schotten tussen ziekenfonds (en verzekering) en de 
AWBZ moeten weg" 


