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Drs. K. S. Roza hoofdraadsman 

Met ingang van 1 juni 1988 is drs. K. S. Roza 
benoemd tot hoofdraadsman van de Humanisti-
sche Geestelijke Verzorging in de Strijdkrachten. 
Drs. Kees Roza heeft sociale wetenschappen 
(sociale opvoedkunde) gestudeerd aan de Univer-
siteit van Amsterdam. Daarna is hij o.a. directeur 
geweest van de Nederlandse Stichting voor Con-
sultatiebureaus en van de Stichting Gezinsver-
zorging Amsterdam Noord. 
Sinds 1 augustus 1987 werkt Roza als humanis-
tisch geestelijk verzorger bij defensie, aanvanke-
lijk als humanistisch geestelijk raadsman en 
sinds I januari 1988 als plaatsvervangend hoofd-
raadsman. 
Als humanistisch hoofdraadsman volgt Roza dr. 
J. F. (Joos) Sinke op, die na elf jaar deze functie te 
hebben vervuld op 55-jarige leeftijd met functio-
neel leeftijdsontslag gaat. 

Derde Wereld 
In het april/mei-nummer le-
zen wij over de betrokken-
heid van Humanitas met 
werk in de Derde Wereld. Te-
gen hulp aan de Derde We-
reld hebben wij op zich geen 
bezwaar, maar wij zijn lid 
geworden van Humanitas 
met de bedoeling het maat-
schappelijk werk in Neder-
land te steunen, speciaal het 
buitenkerkelijke. Voor hulp 
aan de Derde Wereld zijn zo-
veel andere mogelijkheden. 
Is Derde Wereld-maatschap-
pelijk werk ook doelstelling 
van Humanitas? 

Fam. Passchier, 
Spijkenisse 

Naast vele vormen van 
maatschappelijke dienstver-
lening in Nederland houdt 
Humanitas zich in een aan-
tal afdelingen ook bezig met 
de problemen in de Derde 
Wereld. Afdelingen hebben 
daarin een vrije keus. Het 
HIVOS (Humanistisch Insti-
tuut voor Ontwikkelingssa-
menwerking) zorgt voor de 
ondersteuning. In het be-
stuur van het HIVOS is ook 
Humanitas vertegenwoor-
digd. Aan de financiering 
van de aktiviteiten van het 
HIVOS wordt echter niet door 
Humanitas deelgenomen. 
Wel worden daartoe af en toe 
plaatselijke aktiviteiten ont-
wikkeld. Deelname daaraan 
is uiteraard weer ieders vrije 
keuze. 

De redactie 

Humanitas M/V 
„GEEF 'S WAT WEG VAN HU-
MANITAS". Wat nou, Huma-
nitcrs?Hebben wij geen ak-

tieve vrouwen in de Vereni-
ging? Waarom dan die „hij"-
advertentie? 
„Is hij vaak voor Humanitas 
op pad! Geef hem dan die 
Humanitas dasclip". Te be- 

stellen door overschrijving 
op de girorekening van Hu-
manitas Amsterdam. 
Wij storen ons in deze min-
der aan de eenzijdige „belo-
ning" dan wel aan de eenzij-
dige tekst. 

Nicolien Boomsluiter 
en Sara Vosgezang 

Arnhem 

Tja . . . De meeste dassen 
(en dus ook dasclips) worden 
nu eenmaal door mannen 
gedragen en het is toch vaak 
al zo moeilijk een leuk ca-
deautje voor een man te ver-
zinnen. Maar we vergeten 
echt niet, dat in Humanitas 
héél veel vrouwen aktief 
zijn. Daar hebben we b.v. die 
aardige, zwaar verzilverde 
shawlspeld voor. Te bestel-
len . . . (zie elders in dit 
blad!) 

De redactie 

De foto's waren van... 

In het vorige nummer van 
'Van mens tot mens' werd on-
der meer aandacht besteed 
aan de situatie in Zimbabwe 
en Mozambique. De foto's 
die u bij deze artikelen aan-
trof, kreeg de VMTM-redac-
tie in bruikleen van de 
Eduardo Mondlane Stichting 
uit Amsterdam 
De Mondlane Stichting is 
een solidariteitsorganisatie 
die sinds 1969 steun verleent 
aan Angola, Mozambique, 
Guinee-Bissau en Kaap Ver-
de. Aanvankelijk richtte die 
steun zich op de bevrijdings-
bewegingen in deze toenma-
lige Portugese koloniën. Met 
de politieke onafhankelijk-
heid in 1973-75 veranderde 
ook de rol en de werkwijze 
van de Mondlane Stichting. 
Tegenwoordig wordt het op-
bouwproces in de onafhan-
kelijke landen ondersteund 
door bemiddeling bij ontwik-
kelingsprojecten en nood-
hulp, door het uitzenden van 
ontwikkelingswerkers en 
door informatieverstrekking 
en voorlichting in Neder-
land. 
Meer informatie over hulp en 
documentatie: 
Eduardo Mondlane Stich-
ting, O.Z. Achterburgwal 
173, 1012 DI Amsterdam, 
020-23 72 63. 
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De Vereniging Humanitas 
houdt zich bezig met vele ver-
schillende vormen van maat-
schappelijke dienstverlening 

en samenlevingsopbouw. 
Humanitas staat open voor 
iedereen, die de algemeen 

humanistische uitgangspun-
ten van eigen verantwoorde-
lijkheid en zelfbeschikking 

aanvaardt, in solidariteit met 
de medebewoners van deze 

planeet. 

Op deze pagina ruimen wij graag 
ruimte in voor de mening van 
onze lezers. Dat betekent niet, 

dat wij die altijd onderschrijven. 
De inhoud van de brieven 
waarvan wij ons het recht 

voorbehouden die in te korten - 
blijft geheel voor rekening van de 

inzenders. 
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7.  Geachte lezer en lezeres, 

In dit nummer van Van Mens tot Mens wordt een ontwikkeling aan de orde gesteld, die van groot 
belang is voor Humanitas. Wat is er aan de hand? 
Sinds vele jaren wordt het werk in de Afdelingen ondersteund door Gewestelijke consulenten, in 
hoofdzaak betaald uit provinciale subsidies. Onder druk van de bezuinigingen dreigen die subsidies 
in steeds meer provincies weg te vallen of sterk te worden beperkt. Gevolg: de ondersteuning op 
gewestelijk niveau dreigt weg te vallen. 

Wat is het alternatief? 
Het Hoofdbestuur is in de eerste plaats van mening, dat ten gevolge van een aantal maatschappelijke 
ontwikkelingen, waarover meer op de volgende pagina's, de organisatie van de ondersteuning van 
het werk in de Vereniging moet worden herzien. Het financiële probleem is daarvan niet de oorzaak, 
maar wel een aanleiding die het Hoofdbestuur noopt op korte termijn voorstellen aan de Algemene 
Vergadering voor te leggen. Die voorstellen zullen er op neerkomen, naar het zich nu laat aanzien, 
dat drie consulenten uit eigen middelen van de Vereniging kunnen worden aangesteld. 
Die drie consulenten worden geplaatst op districtsbureaus, tesamen met die functionarissen, die 
(nog of weer) betaald worden uit gemeentelijke of provinciale (project)subsidies. Door coórdinatie en 
taakverdeling kan dan een zo doelmatig mogelijke ondersteuning worden gehandhaafd. 
Harde afspraken op basis van werkplannen en uitspraken van de Algemene Vergadering moeten 
garanderen dat die ondersteuning dáár terecht komt, waar de Vereniging de prioriteiten legt. Iedere 
provincie of gemeente behoudt uiteraard het recht op zoveel uren ondersteunend werk, als waarvoor 
Afdeling of Gewest worden gesubsidieerd. 

Waarom legt het Hoofdbestuur dit aan u voor? 
In een Vereniging, die democratisch wil functioneren, moeten de leden voldoende informatie hebben 
om te kunnen meepraten en mee beslissen. Die beslissingen moeten worden genomen op de AVAvan 
28 en 29 oktober a.s. Daar berust het stemrecht bij de afgevaardigden van de Afdelingen, aangewezen 
dóór die Afdelingen. En in de Afdelingsvergaderingen hebtfi, als lid, het recht en de gelegenheid mee 
te praten en mee te beslissen. 
6 juli hoopt het Hoofdbestuur de voorstellen voor een andere opzet van de ondersteuningsstruktuur 
aan de Afdelingen te kunnen toesturen. Extra exemplaren zijn beschikbaar en kunnen door de 
afdelingssecretarissen worden aangevraagd. 
Laat merken, dat de toekomst van Humanitas u ter harte gaat. Neem deel aan de discussie en aan de 
besluitvorming. Dat is de beste garantie, dat het werk in de Afdelingen ook in de komende jaren vanuit 
de Vereniging de best mogelijke ondersteuning krijgt. 

Namens het Hoofdbestuur, 

H. D. Tjeenk Willink, 
voorzitter 
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Een steen in de Humanitas-vijver. Discussie in de afdelingen moet op de AVA in oktober 
leiden tot een besluit over ondersteuning. Daarna rimpelloos verder? 

De maatschappij verandert 
WAT DOET HUMANITAS? 

Wij schrijven 1945. Nederland is bevrijd. Een groep idealisten, 
waaronder de onlangs overleden Willem Drees, richten een 
"Stichting voor Maatschappelijk werk op Humanistische 
grondslag" op. Humanitas is geboren, in een tijd van herstel 
en vernieuwing. 
Wij schrijven 1988. De tijd van de "verzuiling" is voorbij. De 
jaren '70, waarin de overheid de welvaart van zijn burgers 
bijna onbegrensd leek te kunnen garanderen, zijn voorbij. Het 
goed-humanistisch recht op zelfontplooiing is omgeslagen in 
een soms doorgeslagen individualisme. Nederland is gul bij 
dreigende rampen, maar laat zich steeds minder organiseren 
om rampen te voorkómen. Wordt Humanitas in die ontwikke- 
ling fijngemalen of doen we er wat aan? 

In 1950 telde Humanitas 4871 leden in 44 
afdelingen. Tien jaar later was het aan-
tal afdelingen verdubbeld tot 88,nu met 
14.541 leden. De top bereikte Hum ani-
tas in 1973, met 37.075 leden in 95 afde- 
lingen. 

Eind 1987 waren daar nog 25.329 leden 
van over, in eveneens 95 afdelingen. 
Voor die teruggang is een groot aantal 
oorzaken aan te wijzen. Maatschappe-
lijke oorzaken, die niet alleen invloed 
uitoefenen op Humanitas maar ook op 
organisaties als vakbonden en kerken. 
Ook daar zijn de ledenverliezen aan-
zienlijk. 

Oorzaken van verandering 
Hoofdbestuurslid Bert Middel geeft drie 
groepen van oorzaken aan voor de ver-
anderingen in de maatschappij.  
Kort samengevat: 
Sociaal economisch: relaties tussen 
mensen en groepen worden in toene- 
mende mate in geld uitgedrukt. 

'
,Voor  

wat hoort wat"; het „profijtbeginsel" 
doet zijn intrede. 
Sociaal-psychologisch: de steeds geeft 

veel 	
wordende samenleving 

veel mensen het gevoel overal buiten te 
staan. Ze kunnen de samenhang tussen 
de dingen niet meer overzien en denken 
er dus ook niets meer aan te kunnen 
doen. Dergelijke onmachtgevoelens 
leiden tot een geringere betrokkenheid, 
de solidariteit neemt af, discriminatie 
(het zoeken naar zondebokken) neemt 

toe. 
Sociaal-cultureel: het geloof in de 
"maakbaarheid" van de samenleving is 
verdwenen. Wereldverbeteraars rich-
ten zich op verre oorden, al dan niet via 
evenementen die door de media (de TV!) 
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worden opgeklopt en gedragen. Daar-
naast vormen onontkoombare ontwik-
kelingen als de vergrijzing en de groei 
van het aantal mensen in ons land met 
een niet-Nederlandse achtergrond pro-
blemen, waarmee overheid en particu-
lier initiatief beide nauwelijks of geen 
raad weten. 

Individualisme 
Hebben we in Nederland nog een bood-
schap aan elkaar? De vraag stellen is 
gemakkelijker dan hem beantwoorden. 
De Nederlander, beter opgeleid, beter 
geïnformeerd en zich beter dan ooit be-
wust van eigen mogelijkheden, wordt 
steeds meer individualist. Dat indivi-
dualisme, in oorsprong een vorm van 
emancipatie van mensen tot zelfstandi-
ge volwassenheid, slaat door naar een 
„ik-gerichtheid" waarin weinig plaats 
is voor wat mensen samenbindt. In de 

e 

zeventiger jaren dacht de samenleving 
dit probleem te kunnen oplossen, door 
alle gezamenlijke taken en verantwoor-
delijkheden bij de overheid te leggen. 
Dat was de verzorgingsstaat, waarin de 
overheid allerlei vormen van zorg op 
zich nam of door instellingen als Huma-
nitas - gesubsidieerd - liet uitvoeren. 
Die periode, waarin veel vrijwilligers-
werk werd omgezet in betaalde arbeid, 
ligt inmiddels al weer ver achter ons. 
Een nieuw evenwicht is nog niet ge-
vonden. 

Motivatie 
Wat brengt mensen er toe zich aan te 
sluiten bij een organisatie als Humani-
tas? In de eerste jaren van Humanitas 
waren dat zaken als levensbeschou-
wing (Humanitas is buitenkerkelijk) en 
solidariteit (dus daar hoor ik bij). Dat 
sprak vanzelf in een samenleving die 
nog sterk was verzuild. De katholiek 
kocht in die jaren nog geen brood bij 
een protestant, met twee geloven op 
één kussen lag de duivel er waakzaam 
tussen . . . Humanitas was er voor de 
ongelovigen en de kerken waren dus 
tegen Humanitas. Dat drijft mensen op 
één hoop en bevordert daarmee hun on-
derlinge solidariteit. Bovendien was 
Nederland ook nog sterk gericht op wat 
mensen samen ondernamen. „Neder-
land herrees onder Drees" zong Wim 
Kan en Posthumus Meyes besloot zijn 
wekelijkse radiopraatje met de slogan 
„we zijn er nog niet, maar we komen er 
wel". 
Onderzoeker Iwan Sewandono ziet 
twee lijnen: zolang mensen vooral op 
zichzelf zijn gericht en het „ieder voor 



zich" de boventoon voert zal men wei-
nig geneigd zijn zich te organiseren, 
tenzij in rechtstreeks eigen belang. Zo-
dra een gevoel van generositeit en de 
erkenning, dat we niet zonder elkaar 
kunnen de overhand krijgt groeit ook de 
bereidheid deel te nemen aan organi-
saties, die in dienst staan van het alge-
meen belang. 
Anno 1988 vermoeden velen dat de sa-
menleving zich op een punt bevindt, 
waar ik-gerichtheid en afkeer van geza-
menlijkheid de sterkste invloeden zijn. 
Zij sluiten zich pas aan bij organisaties 
als Humanitas, als zij daaruit profijt 
voor zichzelf verwachten. In principe is 
dat in strijd met de uitgangspunten van 
Humanitas. Als maatschappelijke or-
ganisatie doet Humanitas juist een be-
roep op de erkenning, dat mensen niet 
zonder elkaar kunnen. Die strijdigheid 
moet Humanitas oplossen, in de weten-
schap dat alleen levensbeschouwing 
als organisatiebeginsel niet meer vol-
doende is. En in de wetenschap, dat 
„neutraal" welzijnswerk zonder visie op 
mens en maatschappij niet goed moge-
lijk is. Humanitas wil er zijn voor ieder-
een, ongeacht geloof, sexe, herkomst, 
leeftijd of opleiding. Juist op basis van 
algemeen humanistische uitgangspun-
ten als het respect voor ieders eigen 
persoonlijkheid en het gevoel dat men-
sen naast de verantwoordelijkheid voor 
zichzelf 66k verantwoordelijkheid voor 
elkaar dragen, kan Humanitas mensen 
er toe brengen anderen te helpen. Te 
helpen zich beter te ontplooien, eerder 
zelfstandig te worden en langer zelf-
standig te blijven, eigen keuzes te ma-
ken en de verantwoordelijkheid voor 
die keuzes te dragen. 

Rol overheid 
Voor de overheid is de levensbeschou-
welijke kleur op zich ook niet voldoende 
meer om tot subsidiëring over te gaan. 
Organisaties als Humanitas worden 
niet langer alleen beoordeeld op alge-
mene doelstellingen, draagvlak of 
werkwijze maar ook en vooral gemeten 
aan concrete resultaten. Die resultaten 
moet de overheid voldoende belangrijk 
achten. En wat de overheid belangrijk 
acht, zal weer per kabinet kunnen ver-
schillen . . . 

Keuzes maken 
Als Humanitas geld van de overheid 
wil, zal Humanitas de overheid ook dui-
delijk moeten maken, hoe belangrijk 
het werk is dat er mee wordt verricht. 
Dat is niet goed mogelijk, als iedereen 
in de Vereniging zijn of haar eigen keu-
zes maakt en gezamenlijke afspraken 
daaraan ondergeschikt blijven. Doel en 
werkterrein van de Vereniging worden 
in hoofdlijnen aangegeven in de statu-
ten. Die statuten geven veel ruimte, en 
terecht. Juist in de maatschappelijke 
hulp- en dienstverlening moeten hulp-
verleners zich snel kunnen aanpassen 
aan veranderende omstandigheden. 
Afdelingen ontwikkelen vooral activi- 

teiten op grond van voorkeur en belang-
stelling van de vrijwilligers ter plaatse. 
De keuzes, die zij daarbij maken, laten 
zich maar in beperkte mate van buiten 
af (overheid, gewest, hoofdbestuur) 
beïnvloeden. Daarnaast gebeurt het, 
dat personen of groepen binnen de Ver-
eniging of daarbuiten problemen sig-
naleren, waarvoor zij proberen de Vere-
niging warm te krijgen. Het staat echter 
niet bij voorbaat vast, dat deze proble-
men ook binnen de belangstellings- 

. . . De Nedercrnder, beter opgeleid, beter 
geïnformeerd en zich beter dan ooit bewust 
van eigen mogelijkheden, wordt steeds meer 

individualist • • • 

sfeer van de vrijwilligers vallen. Voor-
beelden zijn een groot aantal activitei-
ten, die in niet meer dan één of enkele 
afdelingen van de grond komen. Alleen 
als maatschappelijke problemen in 
brede lagen van de Vereniging als be-
langrijk worden onderkend en boven-
dien oplossingen binnen het gezichts-
veld van de vrijwilligers liggen, is te 
verwachten, dat gelijkgerichte activi-
teiten min of meer spontaan in een gro-
ter aantal afdelingen van de grond 
komen. 

Taak Hoofdbestuur 
Het Hoofdbestuur stelt zich tot taak 
goed te luisteren, welke problemen 
door o.a. de vrijwilligers worden gesig-
naleerd en zó belangrijk gevonden, dat 
de Vereniging er iets aan moet doen. 
Het Hoofdbestuur stelt zich ook tot taak 
aan de jaarlijkse Algemene Vergade-
ring van Afgevaardigden (de AVA) voor-
stellen te doen, waarin wordt aangege-
ven welke taken prioriteit verdienen bij 
de inzet van de middelen van de Vereni-
ging (mensen en geld). Voor  veel projec-
ten zal daarbij meespelen, of de over-
heid er voldoende belang aan hecht om 
subsidies te verstrekken. Plaatselijk,  

provinciaal of landelijk. Die subsidies 
moet Humanitas verwerven en verant-
woorden op grond van duidelijke be-
hoeften en duidelijke plannen. 
Het Hoofdbestuur wil vervolgens ook de 
verantwoording nemen voor een goede 
ondersteuning van de taken waarvoor 
is gekozen. Daartoe zijn betere afspra-
ken nodig over de inzet van de onder-
steunende medewerkers in dienst van 
de Vereniging, op het Centraal Bureau 
en in de Gewesten en grote steden. 

Het financiële probleem 
In dat netwerk van ondersteunende 
functionarissen vallen momenteel ga-
ten. Friesland heeft geen functionaris 
meer. Utrecht en Den Haag is de wacht 
al aangezegd, Drente heeft op de subsi-
die gekort, Gelderland en Zuid-Holland 
zitten op de wip. Hoe lost Humanitas 
dat op? Hiervoor is voornamelijk weer-
gegeven, welke redenen er zijn om de 
organisatie van Humanitas opnieuw te 
bezien. Maar niemand ontkent dat de 
directe aanleiding in de financiële pro-
blemen gezocht mag worden. 
Humanitas is financieel niet in staat 12 
gewesten uit eigen middelen elk een 
eigen functionaris te geven. Het Hoofd-
bestuur kan gaan tot ca. 4V2 ton per jaar. 
Daaruit kunnen een drietal bureaus 
met elk één regionaal consulent plus 
administratieve ondersteuning worden 
betaald. Door die functionarissen, die 
op basis van provinciale of plaatselijke 
subsidies kunnen worden behouden of 
zelfs nieuw aangesteld organisatorisch 
op deze drie districtsbureaus onder te 
brengen, kan Humanitas tevens tot 
teamvorming komen. Door specialisa-
tie en wederzijdse ondersteuning kan 
de efficiency van de ondersteuning dan 
worden bevorderd. Zo hoopt het Hoofd-
bestuur met een minimum-oplossing, 
die niet langer afhankelijk is van de 
luimen van de overheid, een maximaal 
resultaat te behalen. 

De rol van de leden 
Het Hoofdbestuur van Humanitas doet 
voorstellen. De afgevaardigden op de 
AVA van 28 en 29 oktober moeten over 
die voorstellen beslissen, namens de 
Afdelingen die zij vertegenwoordigen. 
Zij moeten daarbij kunnen teruggrijpen 
op goede discussies in de Afdelingen. 
Aan die discussies kan ieder lid deelne-
men. De formele voorstellen zullen op 6 
juli aan de Afdelingen worden toege-
zonden. Extra exemplaren kunnen wor-
den aangevraagd bij het Centraal Bu-
reau. 
Eind oktober zal blijken, hoe Humanitas 
aan de toekomst van het welzijn in Ne-
derland zal willen werken. 

Voor dit artikel werd dankbaar gebruik ge-
maakt van een aantal interne notities van 
het Hoofdbestuur van Humanitas en van de 
discussies tussen het Hoofdbestuur en Ge-
westelijke bestuurders tijdens diverse over- 
legronden. 	

DE REDACTIE 
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OPRICHTINGSCONGRES VOICES 

Anders omgaan met criminaliteit 
Een nieuwe naam in de wereld van de rechtspleging: VOI-
CES. Dit Engelse woord voor „stemmen" is tevens de afkor-
ting van de Officiële naam van de vereniging: Vereniging tot 
Ondersteuning van Initiatieven op het gebied van Criminali-
teit En Samenleving. Op vrijdag 6 mei jongstleden vond de 
oprichting plaats van VOICES tijdens een congres in Den 
Haag. Humanitas heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan 
de ontwikkeling van dit initiatief en zal ook in de toekomst 
betrokken zijn bij VOICES. 

Het strafrechtelijk stelsel in Nederland 
heeft lange tijd de naam gehad dat het 
oog heeft voor humanitaire beginselen 
en een mild strafklimaat hanteert. De 
vraag is of dit vandaag de dag nog 
steeds geldt. Nieuwe maatregelen zo-
als bijvoorbeeld uitbreiding van gevan-
genissen en beknotting van hulpverle-
nig wijzen in een andere richting. Een 
samenhangende aanpak blijft achter-
wege. Isolatie van de misdaad staat 
centraal. Daders worden bestraft, al 
dan niet vergezeld van hulpverlening. 
Aan het maatschappelijke conflict zelf 
en aan de benadeelde partij gaat men 
stilzwijgend voorbij. Van een oplossing 
van het conflict tussenbeide partijen is 
geen sprake. 
VOICES wil de betrokkenheid van men 
sen bij het lot van slachtoffers en da-
ders vergroten en ondersteunen. Zij wil 
zoeken naar andere wegen dan de uit-
stoting en opsluiting. Hoe die andere 
wegen er uit gaan zien, zal door de le-
den zelf ontwikkeld moeten worden. 
Doel is mensen te stimuleren die daar- 
aan '  willen werken. 
Drs. Aad van Oosten, een bekende voor 
Humanitas-leden: „Pasklare antwoor-
den liggen niet op tafel. Doel van VOI-
CES is juist om deze antwoorden geza-
menlijk te geven. VOICES is eerder een 
uitnodiging dan een oplossing. Een uit-
nodiging aan diegenen die iets aan het 
heersende klimaat willen veranderen. 
De vereniging staat of valt met in hoe-
verre vrijwilligers bereid zijn in deze 
vereniging tijd en energie te steken. 
Dus: maak hem mede, zou ik willen 
zeggen". 
,Een nieuwe kijk op criminaliteit en sa-
menleving"", aldus de slogan. Deze 
nieuwe kijk stond tijdens dit congres 
centraal. Mensen vanuit verschillende 
werkvelden en met verschillende ach-
tergronden (reclassering,  slachtoffer-
hulp, criminologie, maatschappelijk  
werk, jongeren opbouwwerk, etcetera) 
waren een dag bijeen om nieuwe initia-
tieven te bespreken en ideeën aan te 
dragen voor de toekomst. 
Drie onderwerpen van gesprek: de de-
tentiesituatie van verdachten en da- 

VOICES-voorzitter Soetenhorst 

ders, de slachtofferhulp en de eigen al-
ternatieve benadering van VOICES. 

Detentie-situatie 
De forumdiscussie „Knelpunten in de 
detentiesituatie in de gevangenissen, 
huizen van bewaring en op politiebu-
reaus en . . . kan het ook anders!" stond 
onder leiding van prof. mr. F. Glastra 
van Loon. 
Het forum, bestaand uit J. Boer (peniten-
tiair maatschappelijk werker), J. van de 
Brand (directeur jeugdhuis van bewa-
ring te Haarlem), dr. C. Fijnaut (hoogle-
raar Strafrecht Rotterdam), mr. C. Kelk 
(hoogleraar Criminologie Utrecht), E. 
Ras (voorlichtingsproject „Delinkwen-
tie en Samenleving") en K. van Tuinen 
(directeur gevangenis Norgerhaven) 
discussieerde aan de hand van stellin-
gen met elkaar en met de zaal. 
Het verblijf van verdachten op poli-
tiebureaus is hoognodig toe aan 
nieuwe wetgeving, zo vindt Fijnaut. Ze-
ker nu daar ook personen voor een lan-
gere periode in voorlopige hechtenis 
worden gehouden is de heersende situ-
atie onhoudbaar. „Dit verbijf is voor ve-
len zeer bedreigend en beklemmend. 
De materiële omstandigheden zijn vaak 
bedroevend: donkere cellen zonder 
licht van buiten, geen luchtmogelijkhe-
den, geen krant of  radio, slechte sani- 

taire voorzieningen, etcetera." 
De problematiek van langgestraften 
werd breed uitgemeten door Kelk en 
Boer. „Gevangenissen zijn niet of onvol-
doende ingesteld op deze groep men-
sen. De gemengde samenstelling van 
de bewoners binnen een gevangenis 
leidt tot belangrijke onderlinge belan-
gentegenstellingen. Iemand met een 
levenslange straf leeft naast iemand 
die er vijf maanden verblijft. Voor de 
levenslang gestraften zou je een heel 
aparte regeling moeten maken: ruim 
bezoek op de eigen cel en weekendbe-
zoek door de familie. Als je geen levens-
ruimte schept, waarin minimale le-
vensvoorwaarden gegarandeerd zijn, 
maak je van mensen, met wie eerder 
nog te praten viel, desperado's, die hun 
eigen gevaarlijke wegen gaan," aldus 
Boer. „Wanneer je de zon nooit ziet op-
komen, het gras niet ziet groeien en 
nooit een hond of poes ziet, wat voor een 
soort gedetineerde ben je dan na 3 
jaar!", aldus een van de aanwezigen. 

Zwart gat 
Ook de problemen en ervaringen van 
ex-gedetineerden bij terugkeer in de sa-
menleving waren onderwerp van ge-
sprek. De opvang en ondersteuning die 
men krijgt tijdens de detentie valt in één 
keer weg: men valt in een zwart gat. „Na 
de juridische straf volgt een maat-
schappelijke straf. Deze is nooit uitge-
sproken, maar wordt wel dagelijks ge-
voeld," aldus een ex-gedetineerde. 
Na signalering en inventarisatie van de 
heersende knelpunten kwam vanuit de 
zaal de roep om oplossingen of prikke-
lende ideeën. Het forum stelde dat: „De 
problematiek signaleren het begin van 
actie is". Nieuwe ideeën zijn er. Ad-
viezen worden naar politiek Den Haag 
gestuurd, maar het enige wat men be-
reikt, is de toezegging dat het wordt 
"meegenomen in de bepaling van het 
beleid". Het resultaat laat zich raden. 
Glastra van Loon mengde zich op dat 
moment in de discussie en gaf te ken-
nen dat zijn ervaring is, dat beleidsme-
dewerkers nauwelijks op de hoogte zijn 
van de praktijksituatie en zodoende ook 
geen druk kunnen uitoefenen om het 
beleid aan te passen. "Daarom is zo'n 
vereniging als VOICES zo belangrijk. 
VOICES kan als vertegenwoordiger toe-
gang krijgen in Den Haag en druk uitoe-
fenen. Als eenling bereik je niets, maar 
als 'vertegenwoordiger van' kan Den 
Haag niet om je heen." 
Vervolgens staan de slachtoffers cen-
traal: "Knelpunten in de slachtofferhulp 
en . . . kan het ook anders?" Het forum 
bestaat uit drie leden: de heer dr. H. 
Bonarius (psycholoog), mevrouw mr. H. 
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Venijn Stuart van het (wetenschappe-
lijk instituut "Vrouwen en Recht") en de 
heer mr. L. Penders (juridisch medewer-
ker van het Landelijk Buro Slachtoffer-
hulp). Venijn Stuart vraagt zich af: Heb-
ben slachtoffers iets aan het strafrecht? 
Ontkennend beantwoordt zij haar eigen 
vraag. Naar haar mening moet de op-
lossing van de problemen niet gezocht 
worden in deze richting. Het strafrecht 
heeft bewezen geen adequaat ant-
woord te kunnen geven op de proble-
men van zowel verdachten en daders 
als van slachtoffers. 
Penders is het met deze stelling oneens. 
Het strafproces biedt wel degelijk mo-
gelijkheden voor het slachtoffer in be-
paalde gevallen: bijvoorbeeld de moge-
lijkheid tot het verwerven van schade-
vergoeding. Penders wees er op dat met 
name ook het civiele recht mogelijkhe-
den biedt. In veel gevallen wordt beke-
ken welke oplossing in een concrete 
zaak het meest haalbare is. De keuze of 
die oplossing langs civielrechtelijke 
dan wel strafrechtelijke weg wordt be-
reikt is veelal van praktische aard, niet 
principieel. Het strafrecht is in de prak-
tijk voor veel slachtoffers de enige ma-
nier om iets aan hun situatie te doen. 

Connicilbemiddeling 
Naast de constatering dat de wettelijke 
positie van slachtoffers zeer slecht is 
kwamen ook de knelpunten naar voren 
vanuit de praktijk. Gebrek aan informa-
tie over het opsporingsonderzoek en het 
vervolgingsbeleid, het ontbreken van 
het recht op juridische hulp van een ad-
vocaat en het recht om een vertrou-
wenspersoon mee te brengen naar het 
verhoor, behoefte aan aparte wacht-
ruimten op de rechtbank zodat dader en 
slachtoffer niet met elkaar geconfron-
teerd worden wanneer zij dat niet wen-
sen, etcetera. 
Initiatieven met betrekking tot het geza-
melijk belang van slachtoffers en da-
ders zijn er nog weinig, zo bleek tijdens 
deze dag. Initiatieven om hierin veran-
dering te brengen zullen mede door le-
den van VOICES ondernomen worden. 
Schaderegeling en conflictbemidde-
ling staan hierbij centraal. Zowel me-
dewerkers van de reclassering als van 
de buro's voor slachtofferhulp zullen in 
de nabije toekomst proberen deze ini-
tiatieven van de grond te krijgen. 
De inspirerende slottoespraak werd ge-
voerd door de voorzitter van VOICES, 
prof. dr. Jacquelien Soetenhorst-de Sa-
vornin Lohman. Een korte historische 
kenschets van de situatie vanaf eind 
jaren zestig werd door Soetenhorst 
overzichtelijk gegeven. De begrippen 
rationalisering en humanisering ston-
den centraal in de jaren zestig. De straf-
rechtspleging kwam van alle kanten 
onder druk te staan. Vernieuwing bleek 
noodzakelijk. Een bedrijfsmatige aan-
pak, denken in termen van kosten en 
baten, efficiency en automatisering 
zouden de nodige vernieuwing moeten 
brengen. De laatste jaren worden deze  

verhullende termen achterwege gela-
ten en wordt openlijk gesproken over 
bezuinigingen. Humanisering was de 
tweede veranderingsstrategie. Tal van 
activiteiten ontstaan in die tijd zoals 
buurt en opbouwwerk, maatschappe-
lijk werk, volwassenvorming en thera-
peutische hulp. Gevangenissen, psy-
chiatrische inrichtingen en kinderbe-
schermingstehuizen werkten dehuma-
niserend en konden beter verdwijnen. 
Humanisering van de overheidsarran-
gementen was het parool. 
Beide benaderingen - rationalisering 
en humanisering - raakten in de jaren 
tachtig uit de mode. Het welzijnswerk in 
de ambulante sfeer wordt afgebouwd, 
de harde instituties versterkt. Juist de 
nieuwe activiteiten, op het grensgebied 
tussen justitie, onderwijs en welzijn zijn 
weggevaagd. Bij de Nederlandse poli-
tie, is van vernieuwing weinig terecht 
gekomen. De wijkagent is aanvankelijk 
bejubeld, toen getolereerd en tenslotte 
stilletjes afgevoerd. Toch zijn de sociale 
problemen groter dan ooit en heeft de 
politie dagelijks te maken met hulpver-
lening. Hetzelfde geldt voor de opvang 
van slachtoffers van delicten. Justitie 
zorgt er voor om de opvang formeel in 
richtlijnen te regelen. Maar is dit een 
zinnig antwoord bezien vanuit de pro-
blematiek van slachtoffers van misdrij-
ven? Of is dit vooral een politiek ant-
woord? 
De balans van het vernieuwingsstreven 
uit de jaren zestig - de strategie van ra-
tionalisering en humanisering - heeft 
een tegengesteld effect gehad: het heeft 
geleid tot afbraak van andersgerichte 
arrangementen en versterking van de 

NEEM NU EEN PROEF- 
ABONNEMENT OP 

DE HUMAMST 

repressieve instituties. 
Soetenhorst: "Gevangenis en de pen-
dant, het slachtoffer als zondebok, het 
zijn diep ingeëtste beelden in onze be-
schaving van vele eeuwen. Om daar 
verandering in te brengen is geen taak 
die van de ene dag op de andere klaar 
is. Maar feit is die gezamenlijke drijf-
veer die ons allen onderling verbindt, 
ook al zijn er grote verschillen in opvat-
tingen, achtergrond en ervaringen. 
De zogenaamde objectieve en nuchtere 
straf rechtspleging is niet zo emotie-vrij 
als het wordt voorgesteld. Integendeel, 
zij drijft juist op emoties, zoals gevoe-
lens van angst, onveiligheid, wraak, ja-
loezie of machteloosheid. Juist het in-
spelen op die sentimenten op een ver-
keerde manier, maakt dat wij er niet toe 
komen op een andere manier om te 
gaan met criminaliteit. 
Wij zien dat de politieke partijen dicht-
bij deze emoties blijven. Door het scala 
van herinvoering van de doodstraf, uit-
breiding van de gevangenissen tot en 
met vergroting van de sociale controle, 
schuiven wij geleidelijk op naar de ver-
groting van de repressie en dus escala-
tie van de uitstoting van groepen 
mensen. 
Nieuwe partijen, die zich hiervan dis-
tantiëren, komen er niet. Wat wel ge-
beurt is de opkomst van kleinere ver-
banden rond een bepaalde thematiek. 
Dat wat wij hier doen: als gewone bur-
gers, met verantwoordelijkheidsge-
voel, elk vanuit een andere achtergrond 
doordrongen van de noodzaak om 
nieuwe wegen uit te zetten." 

EDITH GERRITSMA 

(ADVERTENTIE) 
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BUITENLANDER: 

U BETREEDT 
NEDERLAND 
OP EIGEN Reset. it 

Het Rijk heeft vorig jaar besloten de opvang van asielzoekers 
in eigen handen te nemen. Dit om de stroom vluchtelingen 
gelijkelijk over het land te kunnen verdelen (i.p.v. concentra-
tie in de grote steden) en om de algemene bijstandswet te 
ontlasten door een speciale financiële regeling voor asielzoe-
kers te treffen. Deze Regeling Opvang Asielzoekers is novem-
ber '87 ingegaan. Een vluchteling valt onder deze ROA tot er 
een definitief besluit is genomen over zijn asielverzoek. 
Een gemeente besteed de opvang op haar beurt weer uit aan 
een sociaal-maatschappelijke instelling en bv. een plaatse-
lijke afdeling van VluchtelingenWerk. Het geld dat met het 
ROA-contract tussen gemeente en WVC meekomt, dekt uit-
sluitend de woon- en verblijfskosten van de asielzoekers. Hun 
begeleiding is een vrijwilligerszaak. 
In verschillende gemeentes zijn leden van Humanitas bena-
derd om een deel van die begeleiding op zich te nemen. In 
Groningen is Humanitas direct door de gemeente gevraagd 
om zorg te dragen voor de inrichting van woonruimte voor 
asielzoekers, de coordinatie van plaatsing (welke vluchteling 
komt waar) en de maatschappelijke begeleiding van hen. 
Een Humanitas-werkgroep van zes mensen bestiert in het 
Noorden des lands de opvang en huisvesting van 210 vluchte-
lingen (tot '90). Momenteel staan ruim 50 vrijwilligers uit alle 
richtingen klaar om te behangen en te begeleiden. Ruim 70 
asielzoekers zijn al onder dak. Een praktijkverhaal. 

De Volkskrant 27-8-85 

Illustratie Opland 

U WEL 

In Holland staat een huis . 
ook voor asielzoekers 

HET HUIS 
De gemeente levert op gezette tijden 
een huis. De werkgroepleden van de 
HOA (Humanitas Opvang Asielzoeke 
gaan kijken of ze het willen aanvaard 
of niet. Hun criteria: er moeten mini-
maal drie asielzoekers in kunnen wo-
nen, met elk een eigen kamer ende 
ruimte voor een gezellige gemeen-
schappelijke kamer. Overal dient ce: 
trale verwarming te zijn en er moet ni' 
al te veel opknapwerk aan zitten. 
Vrijwilligers, waaronder de begelei-
ders van de toekomstige bewoners, 
gaan in het huis aan de slag met wit-
kwast en plaktafel (indien nodig, na-
tuurlijk) en emmers sop. Per vluchtel: 
genplaats is f" 2000 beschikbaar voor 
inrichting van een huis. In het begin 
sleepten vrijwilligers uit allerlei hoe 
ken en gaten en winkels de benodigd' 
spullen aan; van wasmachine tot bed 
degoed. Heel veel werk en erg moeilil 
om binnen het budget te blijven. Dat 
om was de HOA blij met een zich aan' 
dienende firma die een heel huis Me 
dag inricht, alles er op en er aan, bin- 

DAGBO 
DONDERDAG 21 APRIL 
Eerste teamgesprek met Ina, Jaap en 
Hans (coordinator). Maandag komen 
eerste asielzoekers: twee Ghanezen, 
een Roemeense vrouw en een Iraans 
vrouw en man. De laatste twee hebt 
een relatie. Zij hebben goed contact 
de Roemeense vrouw en daarom stut 
WVC ze samen hier naartoe. 
Aan het opknappen van de huizen (ti 
flats in dezelfde straat) wordt gewei./ 
maar waarschijnlijk zijn ze niet klaa 
voor maandag. 
Hans probeert af te spreken dat de 
asielzoekers 's morgens aankomen. 
team zal maandag een uur van tevoi, 
bij elkaar komen. Met asielzoekers e 

team naar nummer 186: kennismake 
envertellen wat er die dag op het prc 
gramma staat en verdere afspraken 
maken. 
Afspraken op schrift stellen! 
Dan gaan eerst de bewoners van nu' 
mer 186 met twee begeleiders naar I 
politie, 2. bevolkingsregister, 3. soc' 
dienst. Een half uur later de bewone,  
van nummer 40. 
Zo mogelijk lopend de stad in, zodat 
asielzoekers zich wat kunnen oriënt 
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nen het budget. Zodra het huis klaar is, 
belt de HOA naar WVC, dat er nieuwe 
asielzoekers kunnen komen uit één van 
de opvangcentra. 
De mening van de vluchtelingen over 
de hun toebedachte huizen wisselt. 
Mensen die in eigen land een hoge le-
vensstandaard gewend waren, moppe-
ren over het gemis van een video, ande-
ren zijn blij weer een plek voor zichzelf 
te hebben. 
In de opvangcentra schijnen de wildste 
verhalen rond te gaan over hoe de op-
vang buiten de centra eruit ziet. Taak 
van de begeleider is dan ook de 
asielzoekers in te lichten en voor te be-
reiden op de werkelijke inhoud en reik-
wijdte van de opvang. 
Met zorg wordt gekeken wie in welk 
huis bij welke andere asielzoekers ge-
plaatst wordt. Vluchtelingen moeten 
zelf aangeven, of ze met een mohamme-
daan, een Pool, een communist, een ve-
getariër of een Engelssprekende Soma-
liër willen wonen. 

Vervolg op pagina 10 
Een Tamil-baby vindt  (voorlopig?) een gespreid bedje in één van de ROA-huizen in Gro-
ningen. 

:) 

e 

EK VAN EEN VRIJWILLIGER 
ren. Zij krijgen allen een stadsplatte 
grond. 
In ieder geval gaan we die eerste dag 
nog boodschappen met hen doen. En zo 
mogelijk naar de bank. Verder moeten 
er nog afspraken gemaakt met een 
huisarts. Er moet goed contact zijn tus-
sen de teamleden, daarom wordt een 
wekelijkse bijeenkomst voorgesteld. 
Iedereen, ook Jaap - als medewerker 
van de Stichting Vluchtelingenwerk 
toch wel wat gewend -, vindt het span-
nend. 

ZATERDAG 23 APRIL 
Op nummer 40 zijn Bill en meneer ? de 
woonkamer aan het behangen. Me-
vrouw? sopt de keuken en Bert is aan 
het shampoorallen. 

MAANDAG 25 APRIL 
Vrijdag liet WVC horen dat de twee 
Ghanezen pas volgende week vrijdag 
komen. We kunnen dus al onze aan-
dacht en tijd schenken aan de andere 
drie. Zoekend lopen we langs de trein. 
"Onze" mensen staan omringd door een 
berg bagage. Kennismaken. De Ira-
niërs spreken gelukkig Engels (zelfde  

niveau als ik) en de vrouwen spreken 
Turks met elkaar. In mijn ogen was de 
woning al een stuk opgeknapt, maar in 
de ogen van de asielzoekers was het 
een puinhoop. Na de programmapun-
ten politie, bevolkingsregister en socia-
le dienst, ga ik met hen alle drie naar 
het winkelcentrum. Volgens hun zeg-
gen hadden ze drie maanden patat ge-
had in het vluchtelingencentrum; de 
groentewinkel was in elk geval een el-
dorado. Het converseren met de Roe-
meense gaat wat stroef. Bij het vlees 
hebben we erg gelachen, want d.m.v. 
dieregeluiden moesten we elkaar de 
verschillende vleessoorten duidelijk 
maken! Een lange vermoeiende dag. 

MAANDAG 2 MEI 
Het eerste teamgesprek. We praten 
over de klachten van A.: over het huis 
en over het weinige geld. Het is erg frus-
trerend: wij zijn ook maar uitvoerders! 

MAANDAG 9 MEI 
's Middags gaat Ina met één van de 
Ghanezen, DJ, naar de dokter.  Hij kan 
niet slapen door alle ellende die hij 
heeft meegemaakt. 

Een week later. 
Op de teamvergadering hoor ik het ver-
haal over DJ; hoe die woensdag half 
over het balkon heeft gehangen. 
's Avonds kreeg hij weer een aanval 
(epilepsie?) en toen is hij naar de PAAZ 
gebracht. De psychiater vond het be-
langrijk dat hij elke dag bezoek kreeg. 
DJ is degene met de minste kleren (twee 
joggingpakken). Is er een potje waaruit 
we kleding kunnen betalen? Hans zal 
het navragen. 
Ik ga met D, de andere Ghanees, op 
bezoek bij DJ. We hebben op zijn ver-
zoek een voetbal meegenomen. Na een 
paar dagen is hij overgeplaatst naar 
'neurologie'. Zijn humeur is erg wisse-
lend: soms triest pratend over de toe-
stand in zijn land, dan weer heel jolig, 
soms wat puberaal, vertellend over de 
vrienden die hij heeft in het ziekenhuis. 
De bankformulieren voor DJ kunnen in 
het ziekenhuis getekend worden en ik 
mag geld halen voor hem. 
De taallessen zijn inmiddels begonnen: 
als ik op bezoek kom, krijg ik invuloefe-
ningen onder mijn neus geduwd. 

Tiny 

Dagboekfragmenten van een vrijwillig-
ster bij de opvang van asielzoekers in 
zomaar een provinciestadje. 

e 
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In Holland 
staat een huis... 

De werkgroep Humanitas Opvang Asielzoekers: „Onze vrijwilligers zijn goud waard." 

HSN presenteert . . . 
op zaterdag 25 juni 1988, van 10.00-
16.15 uur in hotel Krasnapolsky in 
Amsterdam een studiedag met als 
thema 

NEDERLAND NA '68 
AUTORITEIT EN EMANCIPATIE IN 

HUMANISTISCH PERSPECTIEF 

Tijdens deze dag wordt teruggeke-
ken op de revolutionaire jaren '60, 
vanuit de volgende vragen: Waarop 
richtte zich de kritiek van de jaren 
'60-generatie? Wat wilde ze verande-
ren en wat is er van die veranderin-
gen terecht gekomen? Welke invloed 
hebben de - beoogde - veranderin-
gen gehad op de Nederlandse sa-
menleving in die dagen en de jaren 
daarna? Hoe moeten wij anno 1988 
waarderen dat bepaalde verande-
ringen al dan niet hebben plaats ge-
vonden? 
's Ochtends zullen vier sprekers een 
lezing houden over de volgende on-
derwerpen: 
- De andere politiek 

(door P. Lankhorst) 
- De andere Kunst 

(door J. Kassies) 
- De andere wetenschap 

(door B. van Steenbergen) 
- De andere levensstijl 

(door I. Weeda) 
De lezingen zullen worden afgewis-
seld met filmfragmenten uit de zesti-
ger jaren. 's Middags zal er een fo-
rumdiscussie plaats vinden met 
mensen die in het culturele, poli-
tieke en wetenschappelijke leven 
van die jaren een belangrijke rol 
hebben gespeeld, gevolgd door op-
tredens van jaren-60 artiesten. 
De toegangsprijs voor de gehele dag 
bedraagt f 10, waarvoor de bezoe-
kers, behalve toegang tot de stu-
diedag, een informatiemap en koffie 
en thee krijgen aangeboden. 

Kaarten voor de dag kunnen worden 
besteld door overmaking van f 10,—
op girorekening 550334 van het Hu-
manistisch Studiecentrum Neder-
land te Amsterdam onder vermel-
ding van „1968-dag". Het toegangs-
bewijs wordt dan toegestuurd. Op de 
dag zelf zijn kaarten aan de zaal ver-
krijgbaar. 

Nadere informatie kunt u inwinnen 
bij de coordinator van het HSN: Con-
stant Lem, Sarphatistraat 4, 1000 AB 
Amsterdam, tel. 020-262445. 

DE VRIJWILLIGER 
„Vraag me niet hoe we aan onze vrijwil-
ligers komen," roept Adriënne van Meg-
gelen, de coordinator van HOA. „Op 
wonderbaarlijke wijze hebben we 
steeds net op tijd net genoeg begelei-
ders. Vaak door mond-tot-mond-recla-
me, maar ook door bij elke gelegenheid 
die maar iets met vluchtelingen te ma-
ken heeft een enthousiast praatje te 
houden". 
De vrijwilligers zijn een bont gezel-
schap van binnen- en buitenkerkelij-
ken, werklozen, studenten, mensen met 
een fulltime-baan, jong en oud. 
Bij aankomst van de asielzoekers 
streeft de HOA naar een begeleider per 
vluchteling, om hen de ingewikkelde 
startprocedure en moeizame gewen-
ningsperiode door te helpen. Momen-
teel zijn er zo'n vijftig vrijwilligers druk 
met ruim zeventig asielzoekers. 
Een keer per maand komen ze bij elkaar 
met de HOA-werkgroep, om ervaringen 
uit te wisselen en dieper in te gaan op 
bepaalde thema's. 
„Onze vrijwilligers zijn goud waard." 
Zonder op dankbaarheid te hoeven re-
kenen - want vluchtelingen zijn hier 
niet omdat ze zo graag in Nederland 
willen zijn, maar omdat het in hun ei-
gen land niet uit te houden is - wordt 
van hen multi-inzetbaarheid verwacht. 
De weg weten in de Nederlandse regel-
geving, hulp bieden bij het invullen van 
formulieren, begeleiden in de Neder- 
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landse samenleving naar artsen, scho-
len etc. En aandacht hebben voor de 
persoonlijke situatie van de 
asielzoeker. 
Vrijwilliger en vluchteling worden zo 
zorgvuldig mogelijk bij elkaar gezocht. 
En soms wordt het contact tussen hen 
heel gezellig. Maar altijd moet de vrij-
williger (én de vluchteling natuurlijk 
ook) er rekening mee houden dat zijn/ 
haar protegé opeens het land moet ver-
laten omdat hij niet geaccepteerd wordt 
als asielzoeker. 
En dan is er weer een kamer vrij. Gaat 
er een telefoontje naar WVC en staat er 
een nieuwe vluchteling op het station. 
Met het „Draaiboek voor de eerste op-
vang" in het geheugen gegrift (sociale 
dienst, politie, burgerlijke stand, huis-
arts etc.) wacht de  vrijwilliger hem of 
haar op . • • 

MARIJKE KATSBURG 

Via het Centraal Bureau van Humani-
tas is een informatiestand over vluchte-
lingenwerk te verkrijgen. Afdelingen 

v kunnen met behulp  van dit paneel in  
aandacht vestigen op hun gemeente de a 

de positie van vluchtelingen en de 
noodzaak van hulpverlening. 
Marijke van Genabeek kan u hier meer 
over vertellen; tel.  020-26 24 45.  

ij 



Vrijwilligerswerk kost geld 
Ex-parlementariër mevrouw Hannie 
van Leeuwen maakt sinds februari 
deel uit van de voorlopige raad voor 
het ouderenbeleid. Mevrouw Van 
Leeuwen staat niet onwelwillend, 
maar ook zeker niet kritiekloos, ten 
opzichte van de zorgzame samenle-
ving. 
Er moet bedacht worden, vindt zij, 
dat in ons land al miljoenen mensen 
vrijwilligerwerk doen. En of er meer 
te vinden zijn! Een groot punt is dan, 
dat degenen die vrijwilligerswerk 
doen er dikwijls geld op moeten toe- 

leggen. Via het blad 'De Limburger' 
liet mevrouw Van Leeuwen weten, 
een vergoedingensysteem voor vrij-
willigers te willen, óf een groter be-
lastingvoordeel dan de f 800 vrijstel-
ling per jaar die nu geldt. 
Zorgzaamheid moet aantrekkelijk 
worden gemaakt. Mevrouw Van 
Leeuwen verwacht dan, mede gelet 
op de veroudering van de bevolking, 
meer vrijwilligers. Niet alleen voor, 
maar ook door ouderen. 

Ouderen in Europa 
dringen aan 

op grotere invloed 
De Europese Federatie voor het Welzijn van Ouderen EURAG 
gaat er bij een aantal internationale organisaties op aandrin-
gen dat zij zich inzetten om de gebrekkige politieke en maat-
schappelijke invloed van ouderen te vergroten. Zo zal de 
EURAG de Raad van Europa verzoeken de aangesloten lan-
den te adviseren om alsnog het Wereldactieplan over de Ver-
oudering uit te voeren. Dit plan, dat in 1982 door de Verenigde 
Naties werd opgesteld, bevat enkele passages die de poli-
tieke inbreng van ouderen moet vergroten. 

De EURAG zal zich bovendien tot de 
UNESCO en de ILO (de Internatinonale 
Arbeidsorganisatie) richten. De organi-
satie vindt dat er voor het programma-
punt „Ouderen-educatie" van de UNES-
CO meer financiële middelen moeten 
komen. Ongeacht leeftijd moet ieder-
een de mogelijkheid hebben aan goede 
vorming en scholing deel te nemen. 
Daarbij zullen extra financiële midde-
len en maatregelen ervoor moeten zor-
gen dat met name oudere vrouwen hun 
achterstand kunnen inlopen. 
Bij de ILO wil de EURAG aanhangig 
maken dat de positie van ouderen op de 
arbeidsmarkt verbetering nodig heeft. 
Oudere werknemers moeten met name 
meer kansen krijgen om zich bij te scho-
len op het vlak van de wetenschap en 
de techniek. 
De EURAG heeft deze conclusies ge-
trokken tijdens haar Twaalfde Interna-
tionale Congres, eind mei in Den Haag. 
Op dit congres waren zo'n 500 deelne-
mers (overwegend ouderen) uit 19 Euro-
pese landen aanwezig. 
Centraal discussiepunt van het congres 
was het thema „de participatie van ou-
deren in het licht van de vergrijzing", 
waarbij mede de positie van oudere 
vrouwen de aandacht trok. Oudere 
vrouwen, die binnen de Europese oude-
renbevolking de overgrote meerderheid 
vormen, hebben te maken met een dub-
bele achterstand: als oudere en als 
vrouw. 
Over de participatie van ouderen in het 
algemeen stelt de EURAG, dat hoewel  

werk gebaseerd moet zijn op hun kennis 
en ervaring. 
Wat betreft de verzorgingssector wijst 
de EURAG verder op de noodzaak van 
democratisering van de instellingen 
die voor ouderen werken. In concreto 
stelt de organisatie dat een oudere die 
door een instelling wordt opgenomen 
recht heeft op volledige en goede infor-
matie, de kans moet hebben om zijn of 
haar klachten te uiten en controle moet 
krijgen op het dagelijkse functioneren 
van de instelling. De positie van oudere 
vrouwen kwam tijdens het congres én 
als zelfstandig thema, én geïntegreerd 
binnen de drie andere onderwerpen 
aan de orde. Zo kwam ook het belang 
van gelijkwaardige participatie van ou-
dere vrouwen binnen de sociaal-cultu-
rele sector duidelijk naar voren. Ten 
aanzien van vrouwen in de zogeheten 
informele mantelzorg. Deze veelal on-
zichtbare hulpverlening van met name 
vrouwen aan hulpbehoevende ouders, 
partners en anderen moet meer erkend 
worden. 
Meer informatie: EURAG Sectie Neder-
land, p/a NFB, Minke van Putten, tel. 
(070) 54 49 02. 

het aantal ouderen verhoudingsgewijs 
voortdurend groeit, het aandeel van ou-
deren in de politieke partijen, staten en 
gemeenten achterblijft. De EURAG 
vindt dat mensen niet op grond van hun 
leeftijd uitgesloten mogen worden. 
Tijdens het congres heeft de EURAG 
aanbevelingen opgesteld over de parti-
cipatie van ouderen op een viertal be-
leidsterreinen. Deze terreinen zijn: ar-
beid en politiek, de zorgsector, de soci-
aal-culturele sector en de positie van 
oudere vrouwen. 
Ouderen moeten een betere toegang tot 
de arbeidsmarkt krijgen, terwijl daar-
naast hun inbreng in het vrijwilligers- 
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Leden van Humanitas kunnen vragen op sociaal-juridisch 
terrein voorleggen aan het Centraal Bureau. Voor de 
beantwoording maakt Humanitas onder meer gebruik van de 
deskundigheid, aanwezig bij de dienst HUMANITAS/ 
VARAhulp. Vragen en antwoorden met een algemeen belang 
worden behandeld in de rubriek Uit de Doolhof. U kunt uw 
vragen opsturen aan Postbus 71, 1000 AB Amsterdam. Zet op 
de envelop: Doolhof. 

Onkosten- 
vergoedingen aan 
vrijwilligers (2) 

De laatste tijd lees ik tegen-
strijdige berichten over het 
al dan niet belastbacrr zijn 
van onkostenvergoedingen. 
Hoe staat de belastingdienst 
daar nu tegenover? 

Aangezien nog veel ondui-
delijkheid bestaat over de re-
latie onkostenvergoedingen 
aan vrijwilligers en de fiscus 
heb ik contact opgenomen 
met het Ministerie van Fi-
nanciën. Hierbij het besluit 
van Staatssecretaris Koning: 

  Indien een vrijwilliger in ver- 
band met door hem verricht 
vrijwilligerswerk een ver-
goeding ontvangt, welke 
niet meer bedraagt dan 
f 16,- per week, dan wel 
f 800,-per jaar, kan ervan 
worden uitgegaan dat deze 
vergoeding tot bestrijding 
van de uitgaven, welke de 
vrijwilliger in verband met 
het verrichten van het vrij-
willigerswerk moet doen, en 
niet kan worden aangemerkt 
als loon. Hiervan uitgaande 
is in deze situatie geen spra-
ke van privaatrechtelijke 
dienstbetrekking. Voor de 
heffing van de inkomstenbe-
lasting kan ervan worden 
uitgegaan dat in de hier be-
doelde vergoedingen geen 
tot de inkomsten uit arbeid te 
rekenen voordeel is gelegen. 
Bedraagt de vergoeding 
meer dan f 800,- per jaar, 
dan zou in beginsel van ge-
val tot geval moeten worden 
beoordeeld of de vrijwilliger 
al dan niet in privaatrechte-
lijke dienstbetrekking werk-
zaam is. In de praktijk kan 
echter vaak moeilijk worden 
vastgesteld of aan de daar- 

voor gestelde criteria wordt 
voldaan. Door de ter zake be-
voegde inspecteur der direc-
te belastingen wordt beoor-
deeld of en in hoeverre de 
uitbetaalde bedragen als in-
komsten uit niet in dienstbe-
trekking verrichte werk-
zaamheden en diensten zijn 
aan te merken en als zodanig 
in de heffing van inkomsten-
belasting en premies volks-
verzekeringen dienen te wor-
den betrokken. De verdere 
beoordeling wordt overgela-
ten aan inspecteurs der di-
recte belastingen. 

Is schenken beter 
dan nalaten? 
Wat is het verschil tussen 
schenkingsrecht en succes-
sie en welke van de twee is 
hoger? Is schenken beter dan 
nalaten? 

Wordt er vermogen bij leven 
overgedragen dan is schen-
kingsrecht verschuldigd. 
Erft men vermogen, dan 
wordt successierecht gehe-
ven. De twee heffingen heb-
ben veel met elkaar gemeen. 
De regels voor de heffing zijn 
in een en dezelfde wet neer-
gelegd en de tarieven zijn 
identiek. Dat tarief is pro- 
gressief en loopt van 5% 01) 
naar 68%. 
De hoogte van het tarief is 
afhankelijk van de omvang 
van de schenking of de erfe-
nis en de verwantschap tus- 
sen de overdrager en de ver-
krijger. 

Schenken is m.i. leuker dan 
nalaten althans in fiscaal 
opzicht. 
Ter besparing van succes-
sierecht kunnen ouders 
schenkingen doen aan hun 
kinderen, hun toekomstige 
erfgenamen. Jaarlijks kan  

men ieder kind f 6.544 belas-
tingvrij schenken. Boven-
dien kan men ieder kind tus-
sen 18 en 35 jaar eenmalig 
een bedrag van f 32.721 
schenken. 
Door de schenkingen wordt 
niet alleen (vooraf) bespaard 
op successierecht; als de ou-
ders vermogend zijn betalen 
zij door een schenking ook 
minder vermogensbelas-
ting. 
Ondanks deze voordelen kan 
men toch bedenkingen heb-
ben tegen deze genereuze 
handelingen. 
Dan rest er nog een andere 
oplossing: Ouders kunnen de 
belastingbesparing toch rea-
liseren als zij hun kinderen 
schenkingen doen in de vorm 
van schuldigerkenning uit 
vrijgevigheid. Bijv.: ouder 
schenkt z'n kind een bepaald 
bedrag, maar blijft dat schul-
dig. De ouder kan de schuld 
te allen tijde aflossen, maar 
het kind kan het bedrag pas 
opeisen bij het overlijden van 
de ouder. De ouder moet over 
de schuld het kind jaarlijks 
een rentevergoeding geven. 
Die rente moet gelijk zijn aan 
de marktrente. Voor de ouder 
is die rente fiscaal aftrekbaar 
en bij het kind belast. Voor 
een dergelijke schenking 
moet u wel naar de notaris. 
De besparing van het succes-
sierecht kan alleen gereali-
seerd worden als de rente 
echt betaald wordt. Dit is on-
langs bepaald door de Hoge 
Raad. 

Huursubsidie voor 
jongeren 
Is het juist dat jongeren met 
ingang van het nieuwe tijd-
vak geen huursubsidie meer 
kunnen aanvragen? 

Nee, dat is niet juist. Er komt 
een geleidelijke beperking 
van de subsidiëring van al-
leenstaande jongeren van 18 
t/m 22 jaar. Tot nu toe gold, 
dat deze groep jongeren vol-
gens tabel 3, de zogenoemde 
jongerentabel, werden ge-
subsidieerd. Voor jongeren 
die in het vorige tijdvak vol-
gens deze tabel huursubsi-
die ontvingen, blijft deze ta-
bel van kracht. Alleen jonge-
ren die voor het eerst huur-
subsidie aanvragen, zullen 
nu vanaf 1 juli 1988 gesubsi-
dieerd worden volgens de al-
leenstaandentabel (tabel 2). 
Ter vergelijking: In tabel 3  

(jongerentabel) geldt een mi-
nimumhuurgrens van f 2.370 
en een maximum van f 6.960 
per jaar. De grens van het in-
komen waarbij in beginsel 
nog subsidie kan worden 
verkregen bedraagt f 29.000. 
Voor tabel 2 (alleenstaan-
dentabel) gelden als huur-
grenzen f" 3.170 en f 8.700 
terwijl de inkomensgrens 
f 33.000 bedraagt. 
De gunstige regeling voor 
jongeren wordt dus geleide-
lijk afgeschaft. In de praktijk 
betekent dit dat het woon-
recht van jongeren onder de 
23 jaar wordt afgeschaft. Het 
zal nóg moeilijker worden 
betaalbare woonruimte te 
vinden. 

Bejaarden terug 
in ziekenfonds 
Ik heb gelezen dat de bejaar-
den die na 1 april 1986 uit het 
ziekenfonds zijn gezet zich 
nu weer via het ziekenfonds 
kunnen verzekeren. Is dat 
juist en hoe zit dat precies? 

Staatssecretaris Dees van 
WVC heeft onlangs in een 
brief aan de Tweede Kamer 
zijn plannen medegedeeld 
om via een Algemene Maat-
regel van Bestuur (AMvB) ex-
vrijwillig verzekerden als-
nog te laten toetreden tot de 
verplichte ziekenfondsverze-
kering. Dat zou moeten ge-
beuren m.i.v. 1 juli 1988. Het 
betreft personen die 
- voor 1-4-1986 al de 65-jari-
ge leeftijd hadden bereikt 
- tot aan de 65-jarige leeftijd 
verplicht verzekerd waren en 
- vanwege het inkomen van 
hun partner niet voor toela-
ting tot de bejaardenverze-
kering of voor premiereduc-
tie in de vrijwillige verzeke-
ring in aanmerking 
kwamen. 
Deze groep bejaarden be-
taalt momenteel een ex-
treem hoge premie per 
maand per persoon. Wat in 
feite onrechtvaardig is. 
De staatssecretaris heeft 
eveneens aangekondigd iets 
te doen aan de problemen 
rond de extreem hoge prijzen 
voor sommige verzekerin-
gen. Dat kan via delen van 
extra kosten. 
Het is de bedoeling dat mid-
dels een wetswijziging de 
verzekeraars verplicht wor-
den de verliezen te delen. De 
wetswijziging zal 1 januari 
1989 moeten ingaan. 
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MATWERK 
ofwel: meer, beter en goedkoper 

„De toenemende vergrijzing van 
onze bevolking plaatst de samenle-
ving en de overheid (Is de overheid 
niet een geïntegreerd onderdeel 
van de samenleving? M.K.) voor 
nieuwe taken. „Niet alleen neemt 
de zorgbehoefte bij vele ouderen 
toe, maar ze verandert ook sterk van 
karakter", aldus opent minister 
Brinkman een recent door zijn mi-
nisterie uitgegeven brochure 'Ver-
schuivingen in de zorg: meer maat-
werk in de ouderenzorg'. 
De redenering is helder en simpel. 
Er zijn en komen méér ouderen. Als 
vanzelfsprekend groeit daarmee de 
behoefte aan zorg. Oud, in de tradi-
tionele zin, leidt immers altijd tot 
hulp of zorgbehoevendheid. 
Flauw om het zo te stellen? Goed, laten 
we dan zeggen tot meer kans op hulp of 
zorgbehoevendheid. 
Hier is nog een 'modern' ingrediënt bij-
gekomen. Er is een duidelijke tendens 
dat huidige en komende generaties ou-
deren zich niet meer zo gemakkelijk de 
kaas van hun brood laten eten. Steeds 
meer is er sprake van „toegenomen 
mondigheid en bewustwording van ou-
deren". 
Dit vertaalt zich ook naar de zorg. 

Ander karakter 
De zorgbehoefte verandert sterk van ka-
rakter, vertelt ons de WVC-brochure. En 
dat wil zo veel zeggen als, dat er meer 
vraag groeit naar 'zorg op maat', ofwel: 
vraag naar zorg die meer en beter tege-
moet komt aan wensen en behoeften 
van diegenen die zorg vragen. 
Tegenwoordig is hierop bijna het stan-
daard-antwoord, dat maatwerk bete-
kent dat er méér thuis of in de eigen 
woonomgeving geholpen moet worden. 
Op dit denkspoor heeft de rijksoverheid 
dan ook beleid ontwikkeld. Anders ge-
zegd, stappen en maatregelen bedacht 
om aan de toegenomen en van karakter 
veranderde zorgvraag van ouderen te 
kunnen voldoen. De overheid noemt dit 
substitutie-beleid (Niet duidelijk is of 
dit onderdeel is van het zogenaamde 
flankerend ouderenbeleid of dat het ge-
woon een ander woord voor dat beleid 
is.). 

Kern van het substitutie-beleid is in 
ieder geval: meer en betere voorzienin-
gen tegen minder kosten. 
Dit kan volgens de beleidsmakers door 
in de hulpverlening minder langs el-
kaar heen te werken en door goedkoop 
te doen wat goedkoop kan. 
In de (zorg)praktijk moet dit dan beteke-
nen „zoveel mogelijk de zwaardere, 
vaak intramurale, vormen van zorgver-
lening vervangen door lichtere, veelal 
in de eigen omgeving." 
Aangenomen wordt dat dit 'nieuwe be-
leid' de kwaliteit van de zorg niet aan-
tast maar juist verbetert. Nogmaals an-
ders georganiseerd en uitgevoerd en 
met minder geld, leidt tot een in alle 
opzichten bevredigender produkt. 
En of het zorgparadijs op aarde via het 
substitutie-beleid echt te verwezenlij-
ken is? Nou, dat moet nog proefonder-
vindelijk worden aangetoond. 
Het kan en de praktijk zal het uitwijzen 
of . . . en sceptici zullen dit ongetwij-
feld onmiddellijk toevoegen, uitwijzen 
dat het niet kan. 

Demonstratie maatwerk 
De brochure 'Verschuivingen in de zorg' 
geeft een zeer beknopt overzicht van zes 
'demonstratie-projecten' die het minis-
teriële gelijk zullen moeten gaan aanto-
nen. Het gaat om projecten waar „oude-
ren, instellingen, gemeenten, provin-
cie, rijk en financiers de handen ineen 
slaan om samen te 'demonstreren' dat 
het zorgaanbod inderdaad effectiever 
op de vraag van ouderen kan worden 
afgestemd". Dus meer maatwerk kan 
worden geleverd. 
De minister hoopt dat de zes demonstra-
tie-projecten inspirerende voorbeelden 
voor anderen op de werkvloer  van het 
ouderenwerk zullen  zijn. 
De projecten vinden  plaats in Den Haag 
(zorghuis W. Drees), Nieuwegein (geïn-
tegreerde ouderenzorg), Venlo (geïnte-
greerd ouderenbeleid), Z.O. Groningen 
(geïntegreerde thuiszorg), de Bevelen-
den (substitutie in de ouderenzorg) en in 
Rotterdam (individuele zorgsubsidie) 
en zullen drie jaar duren. Het geheel 
wordt grondig doorgelicht onder coordi-
natie van het Nijmeegse  Instituut voor 
Toegepaste Sociale Wetenschappers 
(ITS). In 1991 mag een 

 
ver- 

wacht worden. Overigens
eindrapport

s WVC    zeer 
   

geïnteresseerd in projecten die afwij-
ken van de demonstratie-projecten en 
tegelijk hetzelfde resultaat beogen. 
Dergelijke projecten genieten speciale 
belangstelling. Initiatiefnemers mogen 
dan rekenen op verschillende vormen 
van ondersteuning. 

Tussen willen en kunnen 
Dat zorg anders kan lijkt geen punt van 
twijfel. Bovendien zijn er zeer geldige 
redenen om het ook daadwerkelijk an-
ders te willen. Binnen, altijd arbitrair te 
trekken, grenzen van redelijkheid, moe-
ten mensen de hulp waar ze om vragen, 
dáár krijgen waar ze deze het liefst wil-
len. Het nastreven van meer maatwerk 
kan alleen maar van harte worden on-
derschreven. Maar of er meer werk ver-
zet en tegen lagere kosten gewerkt kan 
worden met dan ook nog een kwalitatief 
beter eindresultaat blijft dubieus. 
De neiging om dat denkbeeld bij te zet-
ten in het rariteitenkabinet van poli-
tieke slogans die nooit meer dan ijle 
lucht bleken, is levensgroot aanwezig. 
Natuurlijk wijst de WVC-brochure op 
substitutie-effecten van de laatste ja-
ren. Men schrijft dat gezinsverzorging 
en wijkverpleging meer hulp op andere 
uren zijn gaan bieden, er steeds meer 
alarmeringssystemen en maaltijdbe-
zorgingen functioneren, het aantal aan-
leunwoningen en speciale woonvor-
men groeit en dat verzorgingshuizen 
open staan voor de buurt. Men noemt 
het substitutie-effecten, maar wat het 
dan vervangt of ondervangt en in welke 
mate, blijft mistig. 
Helemaal niet mistig is het effect van 
minder geld op meer en zwaardere 
zorgbehoevendheid. Nog onlangs kon 
de goegemeente in de pers lezen, dat 
diverse verzorgingstehuizen handen te-
kort komen om verwarde ouderen, die 
vooralsnog ook nergens anders terecht 
kunnen, menswaardig te verzorgen. 
Om erger (Wat is erger?) te voorkomen 
werden mensen vastgebonden. 
Over maatwerk gesproken . . . 

MICHAEL KERKHOF 
De brochure 'Verschuivingen etc.' kan schrif-
telijk of telefonisch besteld worden bij het 
Distributiecentrum Overheidspublicaties 
(DOP) postbus 11594, 2502 AN Den Haag tel. 
070-789885. 
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HUMANISTISCHE 
ORGANISATIES 
VEROORDELEN BRITSE 
ANTI-HOMOWET 
Op 26 april heeft de homo-
werkgroep van het Humanis-
tisch Verbond het initiatief 
genomen tot een motie van 
afkeuring omtrent de British 
Local Government Bill. 
Clause 28 van deze wet is in-
middels bekend geworden 
als de 'anti-homowet'. De 
motie heeft brede ondersteu-
ning gekregen van humanis-
tische organisaties in Neder-
land en België. 
De Britse Ambassadeur in 
Nederland, alsmede Mrs 
Margaret Thatcher, Mr Neil 
Kinnock en minister Hans 
van den Broek van Buiten-
landse Zaken vonden de mo-
tie op hun deurmat, met het 
verzoek alles in het werk te 
stellen om deze wet tegen te 
houden. 

BELASTING EN 
STUDIEFINANCIERING 

Onlangs heeft de belasting-
dienst weer een nieuwe bro-
chure uitgegeven die zich 
o.a. richt tot alle studeren-
den die een studietoelage op 
basis van WSF 18+ hebben 
ontvangen en die een aan-
giftebiljet inkomstenbelas-
ting (hebben) ontvangen 
over 1986 en/of 1987. 
Op 23 februari 1988 is de Wet 
„wijziging van de inkom-
stenbelasting en vermo-
gensbelasting i.v.m. de stu- 

diefinanciering" aange-
nomen. 
De brochure geeft informatie 
over de gevolgen van de 
nieuwe belastingwet voor de 
inkomstenbelasting en voor 
de premies volksverzeke-
ringen. 
De brochure geeft informatie 
over de gevolgen van de 
nieuwe belastingwet voor de 
inkomstenbelasting en voor 
de premies volksverzeke-
ringen. 
Behandeld worden o.a. het 
belastbaar deel van de stu-
dietoelagen en de aftrekbare 
uitgaven van studenten. Ook 
belangrijke informatie voor 
ouders. 
De brochure kan van belang 
zijn voor studerenden zelf en 
voor hulpverleners. De bro-
chure is verkrijgbaar bij de 
belastingtelefoon tel. 06-
0542. 

HANDLEIDING VOOR 
NABESTAANDEN 
Uit vragen, die banken, no-
tarissen en ook allerlei hulp-
verleners regelmatig berei-
ken, blijkt dat veel nabe-
staanden niet precies weten, 
hoe er gehandeld moet wor-
den met de nalatenschap. 
Hoe krijg je het geld vrij, dat 
de overledene op zijn bank of 
giro had staan? Wat gebeurt 
er met de hypotheek? Wie 
moet je allemaal op de hoog-
te stellen? 
Als per testament een execu-
teur-testamentair is aange-
wezen, mag die al deze vra-
gen oplossen. Als er sprake 
is van verdeling van een na-
latenschap zal er vaak een 
notaris aan te pas komen. 
Ook de Stichting Protecta 
(van Humanitas en het Hu-
manistisch Verbond) kan als 
executrice optreden. Maar 
die allereerste informatie, 
die zaken die ook van belang 
zijn als er nauwelijks iets te 
verdelen valt, waar vind je 
die? 

Daarvoor heeft de Postbank 
een handig boekje samen-
gesteld. Het ligt onder de ti-
tel „Handleiding voor nabe-
staanden" voor u klaar bij 
het postkantoor. Niet uitput-
tend, maar er staat toch veel 
in waar nabestaanden van 
moeten weten. En het kost 
niks, dus . . . 

TROETEL 
Begin maart kwam minster 
Brinkman (WVC) met een ori- 

gineel idee tot beheersing 
van de subsidie-uitgaven; 
koppel subsidie aan de hoe-
veelheid eigen geld die in-
stellingen en organisaties in 
projekten en initiatieven wil-
len steken. 
Volgens Brinkman is het zo-
genaamde particuliere initi-
atief (p.i.) door het bestaan-
de subsidiestelsel 'doodge-
knuffeld'. Oorspronkelijke 
achterbannen worden ver-
waarloosd. Veel te veel 
wordt gemikt op afhankelijk 
makende professionalise-
ring van welzijnswerk. 
Het is de bedoeling dat de 
'eigen' meerwaarde van het 
maatschappelijk midden-
veld in ere wordt hersteld. 
Dat betekent, dat p.i.-orga-
nisaties méér eigen verant-
woordelijkheid moeten ne-
men, ofwel méér eigen geld 
op tafel moeten leggen. Ook 
merkte Brinkman op, voor-
keur te hebben voor de vere-
nigingsvorm van p. i.-instel-
lingen. Dat maakt inbreng 
van leden mogelijk. 
Welnu, Humanitas past jaar-
lijks uit eigen middelen ton-
nen bij om activiteiten moge-
lijk te maken die zij voor haar 
verantwoordelijkheid wenst 
te nemen, en is nog een vere-
niging ook! 
Verwacht mag worden dat 
Brinkman Humanitas tot 
troetelclub van zijn beleid 
uitroept. 

NIEUWE ORGANISATIE 
VOOR JONGEREN 
EN BUITENLAND 
Exis is een nieuw landelijk 
centrum dat internationale 
contacten bevordert tussen 
jongeren. Een onafhankelij-

ke, dienstverlenend organi-
satiecentrum dat de weg in 
en naar het buitenland wijst. 
Het ontstond begin 1988 toen 
BIJK (Bureau voor Internatio-
nale Jongeren Kontakten) en 
PIJON (Platform voor Interna- 

tionaal Jongerenwerk) sa-
mengingen. 
Je kunt er terecht voor ad-
vies, informatie en bemidde-
ling. Over au-pair-mogelijk-
heden in Europa en de Vere-
nigde Staten, boerderij werk, 
gastlessen op scholen, cur-
sussen en uitwisseling. 
Maar ook over actieve en 
sportieve vakantiemogelijk-
heden. 
Meer informatie bij Exis, 
Postbus 15344, 1001 MH Am-
sterdam. Tel. 020-262664. 
Meer informatie over (vakan-
tie) reizen in binnen- en bui-
tenland voor speciale groe-
pen (ouderen, gehandicap-
ten, éénoudergezinnen, al-
leenstaanden, jongeren) 
speciaal voor Humanitasle-
den: afdeling Bibliotheek en 
Documentatie van het Cen-
traal Bureau (020-262445). 

DOOFHEID HOORT ERBIJ 
„Doofheid hoort erbij . . . 
een doof mens is ook een 
mens". De oudervereniging 
Effatha viert onder dit motto 
haar honderdjarig bestaan. 

Bij die gelegenheid vraagt 
de vereniging extra aan-
dacht voor doven en slecht-
horenden. Doofheid sluit af 
van communicatie met ande-
ren. Gelukkig bestaat er een 
wereld van mogelijkheden 
om tóch communicatie tot 
stand te brengen. Effatha 
geeft hiertoe drie tips. 
- Kijk een dove aan als u iets 
zegt (om te kunnen liplezen) 
- Zorg dat het licht op uw ge-
zicht valt (is duidelijker) 
- Een dove vraagt om ge-
duld (en is zeker niet zielig). 
Effatha heeft het op een een-
voudige poster gezet die zij 
graag op zo veel mogelijk 
plaatsen opgehangen zou 
willen zien. Verkrijgbaar bij 
Oostersetuin 82, 3078 EX Rot-
terdam, tel. 010-4821370 
(teksttelefoon). 
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Zuid-Drenthe viert feest 

UIT AFDELINGEN 
EN GEWESTEN 

HUNAN1TAS ZOEKT 
EEN ETALEUR 

voor het maken van een aantal model-opstellin-
gen, die Afdelingen kunnen helpen bij de presen-
tatie van aktiviteiten en bij de verkoop van derde 
wereld-produkten. 
Gezien doel en beschikbare middelen doen wij 
een beroep op een vrijwilliger. Onkosten worden 
uiteraard vergoed. 
Belangstellenden kunnen contact opnemen met 
het Centraal Bureau Humanitas, afdeling publi-
citeit, Postbus 71, 1000 AB Amsterdam, 
telefoon 020-26.24.45. 

De bofte bezuinigingsbijl 

Onder grote belangstelling 
van plaatselijke organisa-
ties op sociaal en maat-
schappelijk gebied heeft af-
deling Zuid-Drenthe van Hu-
manitas in mei haar dertig-
ste verjaardag gevierd. 
Hoogeveens wethouder K. 
Huizing en afdelingsvoorzit-
ter Jan Renken memoreerden 
in hun feestredes de groei en 
bloei van deze volwassen 
Humanitas-loot. 

Voor haar verjaardag vroeg 
de afdeling een geldelijke 
bijdrage voor een landbouw-
project in Zambabwe. De op-
brengst noemde Renken "be-
vredigend". 
Op de foto feliciteert wethou-
der K. Huizing (r) een trotse 
voorzitter Jan Renken. Vice-
voorzitter B. de Weerd straalt 
op de achtergrond mee. (Fo-
to: Julius Pangkey, Hooge-
veen.) 

Per 1 juni j.l. moet gewest 
Friesland het zonder provin-
ciaal consulent stellen. Ge-
dwongen door bezuinigin-
gen is Erik Vrind, na zeven 
jaar noeste arbeid, ontsla-
gen. Het gewestelijk bestuur 
deelde als volgt mee: 
„Overheidsbezuinigingen 
op het welzijnswerk zijn al 
een aantal jaren aan de 
gang. De regering kiest bv. 
voor bezuiniging van 120 
miljoen gulden op sociaal 
cultureel werk en legt de uit-
voering ervan bij gemeenten 
en provincies. Die maken 
weer hun eigen keuzes hoe-
veel geld er bij welke instel-
ling wordt weggehaald. En 
dan treffen de bezuinigingen 
het werk en de mensen die 
dat werk doen. Zo gaat het 
ook met Humanistas in Fries-
land. De provincie heeft de 
subsidie voor 1988 vermin-
derd van f 93.000 naar 
f 23.000. De consequentie 
daarvan is, dat het hoofdbe-
stuur van Humanitas heeft 
moeten besluiten Erik Vrind, 
de provinciaal consulent, 
per 1 juni te ontslaan. Het ge-
westelijk bestuur heeft tot op 
het laatst geprobeerd of er 
niet een andere oplossing 

't Is een shawlspeld, 't is 
een broche, 't is vooral 
voor háár, omdat ze veel 
voor Humanitas doet en 
graag laat zien dat zij bij 
Humanitas hóórt. De 
hand van Humanitas is in 
reliëf uitgevoerd. De 
speld is zwaar verzilverd 
en voorzien van veilig-
heidssluiting. 

was. Helaas is dat niet ge-
lukt." Op pagina 3, 4 en 5 van 
dit nummer komt deze pro-
blematiek uitgebreidener 
aan de orde. 

Zangeressen 
geëerd 

Twee leden van het jubile-
rende Humanitas-bejaar-
denkoor uit Beverwijk zijn 
onlangs geëerd met de Ere-
speld van de vereniging van 
Arbeiders-zangverenigin-
gen. Het koor bestaat nu 25 
jaar en de beide dames, 
mevr. Werneke-Nielen (92) 
en Dekker-Biekma (82) ma-
ken er van het begin af deel 
van uit. In eigen omgeving 
laat het Humanitas koor re-
gelmatig van zich horen. 
Maar onder leiding van diri-
gent Frans Kokx trad het ook 
al een aantal malen op voor 
radio en TV. 
Oudste lid van het koor is 
overigens de heer Piet van 
Eck (93), die nog steeds op de 
fiets naar de repetities komt 
en geen repetitie over-
slaat.. . 

Bestellen door overschrij-
ving op postgiro 582000 
van Humanitas Amster-
dam o.v.v. 'shawlspeld'. 
Per stuk in doosje, ver-
zendkosten inbegrepen 
slechts f 7,50 

helpt mensen 
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Het bestuur van een nieuw en fraai 
wijkcentrum vraagt per brief, gericht 
aan alle mogelijke instanties, vakbon-
den, instellingen voor maatschappelijk 
werk etc., belangstellenden voor een 
bestuursfunctie. 
Het bestuur van de Openbare Leeszalen 
vraagt per advertentie in de plaatselij-
ke krant bestuursleden. 
De gezellige zondagmiddagen voor een 
50-tal of meer ouderen, met een inlei-
ding, muziek, dia's of iets dergelijks, 
vergezeld van thee en eigengebakken 
koek, dreigen te moeten gestopt daar de 
organisatie berust bij twee vrouwen -
wat te weinig is om verantwoord te wer-
ken. Theeschenksters zijn in voldoende 
mate aanwezig, doch niemand wil bij 
het organiseren betrokken worden. 
Het bestuur van een flinke afdeling (ca. 
1000 leden) tracht al jarenlang aanvul-
ling te vinden: de functie van voorzitter 
en penningmeester wordt sinds lang 
waargenomen door één man en het se-
cretariaat berust al meer dan 25 jaar bij 
één en dezelfde vrouw. Nieuwe be-
stuursleden worden vergeefs gezocht. 
Er zijn er nog maar zes, beslist onvol-
doende om nieuwe activiteiten te on-
dernemen, met alle gedoe van subsidie 
aanvragen en gevechten met plaatselij-
ke en provinciale overheden, wat daar 
meestal bij hoort. 

Het bestuur van een verzorgingshuis 
met 223 inwoners, ziet met angst en vre- 
ze het moment naderen waarop zij naar 
de gemeente moeten stappen: „alsje- 
blieft, gemeente, hier is een bejaarden- 
huis. We hebben een goede directie, 
staf en personeel + 223 bewoners. En 
ondanks de vele bezuinigingen ver-
keert alles nog in redelijk goede staat. 
Maar wij als bestuur worden te ouden 
moe om het huis nog op bevredigende 
wijze te runnen, het lukt ons niet om 
nieuwe en liefst wat jongere bestuurs-
leden aan te trekken, dus wilt u het be-
sturen van ons huis opdragen aan eni-
ge capabele ambtenaren??" Maar wat 
gebeurt er dan met de identiteit van dat 
huis? 
Dit alles komt u misschien wat overdre-
ven voor, doch: 
het wijkcentrum heeft zegge en schrij-
ven één reactie gekregen van iemand 
buiten de plaats op haar keurige brief; 

nog moet blijken of het tussen de aan-
gemelde persoon en het bestuur echt 
wat „wordt". 

Het resultaat bij de Leeszaal is mij niet 
bekend, doch de advertentie is nog 
eens herhaald: het resultaat was blijk-
baar niet geweldig. 
En de zondagmiddagen van Humani-
tas, die in een grote behoefte blijken te 
voorzien? Immers, voor vele alleen-
staande ouderen is de zondag een ver-
schrikking, je kunt niet eens met een 
smoesje een boodschap gaan doen, 
want alles is dicht. Doch we durven 
geen programma voor het volgend jaar 
te publiceren, zelfs geen voorlopig, 
want hebben we daar dan nog organi-
satoren voor? 
Bij het Algemeen Maatschappelijk 
Werk wordt reeds jarenlang gezocht 
naar een goede voorzitter van de Fede-
ratie, waar ook Humanitas bij aange-
sloten is. Mag de huidige voorzitster na 
12 jaar hard werken dan de wens te ken-
nen geven, dat er gezocht dient te wor-
den naar een nieuwe afgevaardigde 
namens Humanitas, met liefst nog ca-
paciteiten om t.z.t. de voorzittershamer 
over te nemen? Het is een periode van 
steeds weer onoverkomelijk lijkende 
problemen overwinnen geweest, en 
doordat het toch steeds weer lukte de 
bezuinigingen en opgelegde maatrege-
len het hoofd te bieden, gaf het zeer veel 
voldoening. Maar het lukt gewoon niet 
een opvolger te vinden, en ook hier het 
punt: waar blijft de Humanitas-inbreng 
dan in deze Federatie? 
In het verzorgingshuis, waar ik over 
sprak, werkt een 25-tal vrijwilligsters. 
Zij begeleiden de bewoners desge-
wenst naar ziekenhuis en polikliniek, 
doen samen met een bewoner een bood-
schap in winkelcentrum of dorp, helpen 
bij de jaarlijkse „koopavond" en maken 
ook wel een rondje om het huis met een 
bewoner in een rolstoel. Hulp die zeer 
gewaardeerd wordt, door bewoners en 
verzorgend personeel, dat daar geen 
tijd meer voor heeft. 

Dit werk gebeurt reeds jarenlang, doch 
ook hier begint de leeftijd van de vrij-
willigsters een rol te spelen. Hebt u bij-
voorbeeld wel eens een rolstoel op 
straat voortgeduwd, stoep op en stoep 

af? Dat valt echt niet mee, vooral niet 
als je rug niet al te best meer is. Aanvul-
ling van vrijwilligsters is dringend 
nodig. 
U zult het al wel begrepen hebben dat 
het hier om Hilversum 't Gooi gaat, een 
regio met een zeer groot percentage be-
jaarden. Aanvankelijk hebben we ons 
kunnen richten tot pas-gepensioneer-
den als we behoefte aan aanvulling 
van het bestuur hadden, of iemand voor 
één van onze vertegenwoordigingen. 
Maar het reservoir lijkt leeg te zijn. Om 
nieuwe activiteiten te starten kunnen 
we ons echter niet alleen op ouderen 
richten. Immers, ouderen hebben niet 
meer het elan en doorzettingsvermogen 
wat jongeren (ik doel dan op ca. 40-jari-
gen) hebben. Want voor nieuwe activi-
teiten moet soms flink geknokt worden. 
Daarmee wil ik beslist niet de ouderen 
buiten spel zetten, zij kunnen een schat 
aan ervaring bezitten en dikwijls grote 
deskundigheid, waar jongeren veel nut 
van zouden kunnen hebben, maar jon-
geren èn ouderen samen in één bestuur 
zou ideaal zijn. 

Humanitas heeft gelukkig ook jongere 
leden. Misschien werkt deze hartekreet 
er aan mee dat zij op een of andere ma-
nier wakker geschud worden en gaan 
meebesturen. Uit eigen ervaring weet 
ik dat het zeer veel voldoening kan ge-
ven en de moest die het kost, best 
waard is. 

P.S. Verder had ik mijn hart ook kunnen 
luchten over diverse problemen die ik 
tegenkom bij mijn werk als lid van een 
Opnemingscommissie van een bejaar-
dentehuis. B. v. de scheve maatregelen 
die gehanteerd worden bij het toewij-
zen (door de gemeente) van een aan-
leunwoning; maatregelen waardoor 
een echtpaar dat graag naar een aan-
leunwoning wilde, maar niet genoeg 
punten had om daarvoor in aanmerking 
te komen, nu maar voor een verzor-
gingshuis koos. Ze hadden een indica-
tie daarvoor, maar het feit ligt er toch 
dat het echtpaar met een aanleunwo-
ning en een geringe woonkostentoe-
slag geholpen zou zijn. Nu zitten zij in 
een verzorgingshuis, wat de gemeen-
schap vele duizenden guldens per jaar 
niéér kost. 
Ook zou ik reclame willen maken voor 
meer banken (om op te zitten) in de ge-
meente. En dan niet in het winkelcen-
trum, wamt dat is zondags dicht, maar 
daarbuiten, op plaatsen waar mensen 
langs komen en waar wat te beleven 
valt. Ik denk desnoods aan sponsoring 
van dergelijke banken, en dan mag er 
van mij best een opschrift op staan: 
„Dirk's zitje" of „bij C&A rust je uit" of 
„V&D doet je goed" en zelfs een bank 
met Humanitas-opschrift zou mij best 
aanstaan en ik zou er als bejaarde 
graag op zitten! 

EDITH BOSCH-KELDER 
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