
_J RA 
LEDENORGAAN 

HUMANITAS 

I ma  

1 

Mensen met laag 
inkomen worden de dupe 

Karin Bloemen, bruisend 
middelpunt VARA-spel 

Nà reklussering op 
]iet verkeerde pad . . . 

Over?-Nodig; goed 
lopende "zaak" in R'dam 

Euthanasie: gèèn 
gemakkelijke handeling 

.c :':,' :...'1  ,:e-T, r c2 

	

Hoe zit dat toch met 	li 	0 

im 
.: _ j  

c» die studiefinanciering? . 
(., p, 
.2 03 to = 

34ste jaargang oktober/november nr 5 	;,cs 	J.-2  

	

E 	17)  
z 0 

	

T. 	a_ 



oa D 

  

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

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

inzenders. 

ALGEMENE VERGADERING: 

Aktuele vrijdagavond, belangrijke zaterdag 
De Algemene Vergadering van Hu-
manitas, op 24 en 25 oktober a.s. in 
Amersfoort, belooft een belangrijke 
bijeenkomst te worden. Na de publi-
catie van de Regeringsverklaring 
van het tweede kabinet-Lubbers en 
de begroting voor 1987 achtte het 
Hoofdbestuur het gewenst de  avond 
van vrijdag 24 oktober  geheel in te 
ruimen voor een viertal inleidingen 
over de bezuinigingen in de welzijnssector. 
Voor de pauze worden de grote lijnen uitgezet 
door drs P. Pennekamp (foto), plv. v. hoofd van 
de directie maatschappelijke dienstverlening 
van het Ministerie van WVC en drs I. Gnther, 
lid van Gedeputeerde Staten van Zuid-Hol-
land voor de VVD en voorzitter van het Inter-
provinciaal Overleg Welzijn. Na de pauze zul-
len dr. H. Rengelink, voorzitter van Humani-
tas en Prof. dr. W. Molle, directeur van het 
Nederlands Economisch Instituut te Rotter-
dam en voorzitter van de Hoofdbestuurscom-
missie Ledenwerving ingaan op de plaats van 
en enige consequenties voor Humanitas in de 
bezuinigingssituatie . 

ZATERDAG:BESLUITEN GEVRAAGD 
Naast een aantal gebruikelijke huis-
houdelijke zaken komen op de zater-
dag enkele onderwerpen aan de or-
de, die om een uitspraak van de Al-
gemene Vergadering vragen: de 
eventuele instelling van een vereni-
gingsberaad en de vraag, of Huma-
nitas zich met nieuwe aktiviteiten 
zal gaan bewegen op het terrein van 

de Geestelijke Gezondheidszorg. 
Bovendien wordt zaterdag een „ideeënbus" 
geopend, waarin de aanwezigen op de vrij-
dagavond hun suggesties hebben kunnen de-
poneren. Daarmee krijgt ook de eigen creati-
viteit van de aanwezigen een kans. 
Leden van Humanitas kunnen de Algemene 
Vergadering bijwonen, voor zover de plaats-
ruimte toestaat. Deelname is voorbehouden 
aan de door de Afdelingen aangewezen afge-
vaardigden. 
Aanvang van de vergadering in het Euroase-
hotel, Amersfoort vrijdagavond 20.05 uur, za-
terdagmorgen 9.30 uur. Sluiting zaterdag 
rond 15.30 uur. 

Humanistische 
gedachten 
Gedurende vele jaren werk 
ik voor de Radio-ziekenom-
roep, verhaaltjes en gedich-
ten voorlezen, aktief betrok-
ken zijn bij een hoorspel-
groep, enz. Een poos geleden 
vroeg men mij of ik dagslui-
tingen wilde verzorgen op 
humanistische grondslag. 
En sinds enige tijd kunnen 
mensen in verschillende 
ziekenhuizen dacrr naar luis-
teren. Er zijn zeer fijne reak-
tie's binnengekomen. Wel-
licht is het goed om te weten 
dat er, althans in Den Haag, 
de mogelijkheid is om „een 
woord ter overweging" te be-
luisteren dat niets met gods-
dienst te maken heeft. Men 
heeft deze rubriek „een 
woord ter ondersteuning" 
genoemd en ik ben er erg 
dankbaar voor. En binnen af-
zienbare tijd verschijnt in de 
Nederlandse Blindenbiblio-
theek een boek op band 
„Voor U", verhalen door 
Truus van Woerden. Ik ver-
moed dat er niet veel Espe-
rantisten onder de lezers van 
dit blad zijn. Maar mocht dit 
toch het geval zijn, over een 
poosje kunt u eveneens bij de 
Nederlandse Blindenbiblio-
theek een gesproken boek 
van mij aanvragen. Titel: 
„Por miaj gesamideanoj". 

Gegroet medehumanisten, 
Truus van Woerden 

„Opsporing 
verzocht" 
Ervan uitgaande dat Lub-
bers zijn geloof serieus 
neemt en dat hij daardoor 
het beste te bestrijden is met 
de bijbel in de hand, kwam 
ik tot onderstaande on tboe-
zeming. 
Helaas heeft het rumoer over 
Hugo Brandt Corstius' rege-
ringsverklaring (zie De Cor-
ruptiepartij Haagse Post, dd. 
9/8) slechts kort geduurd. He-
laas, want met zijn kwetsen-
de verwijzing heeft Brandt 
Corstius ons namelijk de  

weg gewezen waarlangs een 
fundamentele ombuiging 
van het beleid en daarmee 
een radicale koerswijziging 
van onze samenleving is te 
bewerkstelligen. Een koers-
wijziging die het grootste ge-
vaar voor het leven op aarde, 
een alles en allen vernieti-
gende kernoorlog, definitief 
zal afwenden. 
Het gaat hierbij om de valse 
christenen. 
Voor zover ik, als iemand die 
wel eens de bijbel inkijkt en 
de tekenen van onze tijd in 
bijbels perspectief weet te 
plaatsen, staat het voor mij 
vast dat wij in de bijbelse 
eindtijd leven. Sterker, vol-
gens mij is ons reeds het 
grootste deel van die tijd ont-
glipt en verkeren wij momen-
teel in zijn naweeën, dus 
staan wij op de drempel van 
de jongste dag. De tijd die 
direct dderraan voorafgaat, 
het tijdperk van „de grote 
verschrikking" waarin de  

„Zoon des Verderfs" de scep-
ter zwaait, ligt bijvoorbeeld 
a141 jaar achter ons. Het zal 
duidelijk zijn dat ik daarmee 
doel op de tweede wereld-
oorlog en Hitler. De huidige 
of naoorlogse tijd beschouw 
ik zodoende als die periode 
uit de eindtijd waarin valse 
christenen die de mensen tot 
afval verleiden zich als re-
geerders opwerpen. Nu staat 
het totale naoorlogse rege-
ringsbeleid, van het kabinet 
Schermerhorn tot en met de 
kabinetten Lubbers, voor mij 
model voor deze door de bij-
bel voorzegde klasse van re-
geerders. 
Zoetjesaan is heel hervor-
mingsgezind Nederland (van 
de vredesbeweging t/m de 
Vereniging Milieudefensie 
. . t/m . . etc) uitgegroeid tot 

een kritische massa, die he-
laas niet bij machte is de be-
oogde fundamentele be-
leidsombuiging te bewerk-
stelligen. Niet verwonder-
lijk, daar zij eenvoudig de 
daarvoor benodigde leiding 
gevende figuur mist die in 
staat is energie en kennis te 
coórdineren. 
Die coördinator moet even-
wel in onze samenleving 
aanwezig zijn, ervan uit-
gaande dat wij in de bijbelse 
eindtijd leven en wij daar-
naast mogen vertrouwen op 
datgene wat daarover in De  

Schrift staat geschreven. 
Daarin lees ik dat in de nada-
gen van de eindtijd, ofwel 
vlak voor de jongste dag, tus-
sen de valse christenell c'')k 
de „Zoon des Mensen" zal 
rondscharrelen. Dé aange-
wezen figuur voor zowel het 
breken van het demonisch 
aandoend (1) beleid van die 
tijd, als het daarvoor in de 
plaats zetten van „een beleid 
met een Menselijk Gezicht". 
Met het oog op het Jaar van 
de Vrede lijkt het mij dan ook 
zinvoller dat geheel hervor-
mingsgezind Nederland 
haar macht gaat bundelen 
inplaats van nog eens 4 jaar 
lang onze tijd te verdoen met 
uitzichtloze conferenties, de-
monstraties, petities, blok-
kades en dergelijke. Een 
bundeling die tot stand moet 
kunnen komen door het ge-
zamenlijk opzetten van een 
gemeenschappelijke aktie 
„Opsporing verzocht", ten 
behoeve van het vinden van 
bovengenoemde „Mensen-
zoon". 
Het hoeft geen betoog dat 
Lubbers die Mensenzoon nièt 
is en dat er een eind moet 
komen aan het heilloze no 
nonsense beleid van kabinet 
Lubbers 

Wouter ter Heide, Zwolle 
(van redactiewege aanzien- 

lijk bekort) 
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DR. H. RENGELINK 1 VOORZITTER HUMANITAS 

Contributie en donatie 1987 
Zoals bekend worden  de bedragen voor contributie en donaties aan 
Humanitas om het jaar herzien. Het grootste verschil treedt op bij de 
donaties. Het minimum-bedrag over 1987 is vastgesteld op f 30,—voor 
natuurlijke personen, Instellingen die Humanitas met een donatie willen 
steunen betalen over  1987 ten minste f 250,—. 
De (geïndexeerde) contributies over 1987 bedragen voor een gewoon lid 
f 28,50, voor een gewoon lid en een tweede lid op hetzelfde adres f 33,—. 
Het lidmaatschap voor het leven kan worden verkregen door betaling 
ineens van 15x het  jaarbedrag. 
Een jeugdlid tot 23 jaar betaalt over 1987 tenminste f 10,—. Hogere bijdra- 
gen zijn uiteraard welkom! 
Van leden die daartoe  een machtiging hebben afgegeven zal de contribu- 
tie half januari worden afgeschreven. 
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LEGATEN 
Zij, die Humanitas in hun laatste wilsbeschik- 
king een legaat wensen toe te kennen, zouden 
hiervoor de volgende formulering kunnen ge- 

bruiken: 	 1 

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

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

som groot 	gulden." 

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

11% ingevolge artikel 24-1, 4° alinea van de Suc- 
cessiewet 1956, terwijl voor 1986 voor schenkin- 
gen een bedrag van f 6,500,— is vrijgesteld van 
schenkingsrecht en voor legaten en erfstellin- 
gen een bedrag van f 13.000,— is vrijgesteld 
van successierecht. (Deze bedragen worden 

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

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

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

63.50.11.581) ten name van Humanitas Centraal 
Bureau te Amsterdam. 

Afwikkeling nalatenschappen: De Humanisti-
sche Stichting voor Bewindvoering en Beheer 
PROTECTA belast zich desgewenst met afwilt. 
keling van nalatenschappen. Inlichtingen bij: 
Stichting PROTECTA, Postbus 71, 1000 AB Am- 

sterdam, tel. 020-26 24 45. 

In de gezondheidszorg, kosten 33 mil-
jard gulden, zal een vermindering van 
de collectieve uitgaven moeten plaats-
vinden van 1,2 miljard gulden. Hiervan 
zal 600 miljoen gulden moeten worden 
gevonden in volume-vermindering, 
lees zorgvermindering en 600 miljoen 
gulden in lastenverschuiving. Tot zover 
de regeringsverklaring. Omdat 
niemand precies weet hoe dit moet is 
een commissie van wijze mensen ge-
vormd onder leiding van oud-Philips-
topman de heer Dr. Wisse Dekker. En 
dan hou ik mijn hart vast. Niet omdat 
deze mensen niet wijs zijn maar omdat 
de zaken achterstevoren gezet worden. 
Eerst zeggen dat er zoveel bezuinigd 
moet worden om daarna te gaan kijken 
of en hoe dat kan. Als je erover nadenkt 
kun je de bui wel zo'n beetje zien han-
gen. Investeringen een beetje naar ach-
teren schuiven, de budgetten van in-
stellingen verlagen, een aantal voor-
zieningen sluiten, meer eigen bijdra-
gen. Vooral dat laatste past in de filoso-
fie van ons huidig kabinet. 
Laten we er nu eens twee  maatregelen 
uitpikken: de budgetvermindering en 
de eigen-bijdrage-verhoging.  De kos-
ten van bijvoorbeeld een ziekenhuis 
worden door drie hoofd-elementen be-
paald. Bouwkosten met afschrijvingen, 
personeelskosten en kosten van ver-
richtingen als rCintgenfoto's, laborato-
riumonderzoek e.d. De bouwkosten en 
afschrijvingen zijn niet gemakkelijk be-
invloedbaar. Bezuinigen  op de verrich-
tingen past niet in onze opvattingen 
over geavanceerde geneeskunde. Dus 
waar wordt geknepen? Juist ja, op het 

personeel. En gelooft u mij maar, dat 
personeel waarvan de patiënt direct af-
hankelijk is, loopt al met de tong op de 
schoenen. Voor het personeel en de pa-
tiënten zullen de bezuinigingen het 
hardst voelbaar zijn. 
Nu dat andere voorbeeld: de lastenver-
schuiving in de richting van de eigen 
bijdrage. Mensen met een hoog inko-
men zullen dat wel merken maar er 
geen boterham minder om eten. Men-
sen met een laag inkomen zullen dit 
echter heel gevoelig merken. En weet u 
nou wat de narigheid is, juist de men-
sen met de lage inkomens maken meer 
gebruik van de gezondheidszorg. Je zult 
maar boven de 65 jaar zijn en een beetje 
krakkemikkig. Wie zijn dus de dupe van 
de bezuinigingen? Het uitvoerend per-
soneel, de patiënten en de mensen met 
de lagere inkomens en uitkeringsge-
rechtigden. En wie zijn eigenlijk de be-
langrijkste slachtoffers van de afbraak 
van het sociaal-cultureel werk, van de 
sluiting van buurt- en clubhuizen, van 
vermindering van de openbare leesza-
len? Precies, dezelfde groeperingen. 
En hoe zit het ook weer bij het Onder-
wijs? 
Toegegeven, de aardgasinkomsten ver-
minderen, misschien hebben we op rui-
me voet geleefd. Akkoord dat er wat 
moet gebeuren. Maar moet dat op zo'n 
manier dat steeds dezelfden de dupe 
zijn? Ik geloof het niet, maar je zou er 
wel depressief van worden. Maar met 
de bezuinigingen in de gezondheids-
zorg kun je je dat laatste eigenlijk niet 
meer permitteren. 
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Hoogtepunter.„. 
en (soms) verwarring 

ANTON CONSTANDSE DAG: 

Zaterdagochtend 13 september j.l. 
stroomde de gezellige zaal van de 
Kleine Komedie aan de Amster-
damse Amstel op enkele plaatsen 
na, gehéél vol. Anton Constandse 
bleek nog altijd een grote trek-
kracht te hebben bij zijn bewonde-
raars. Sterker nog, er was een dui-
delijke „roep-  om jaarlijks een soort 
bezinningsdag te organiseren, 
waarbij de uitspraken en ideeën 
van deze strijder voor een betere 
wereld centraal zouden kunnen 
staan. 

Het werd een zéér geslaagde dag, met 
af en toe opmerkelijke hoogtepunten en 
ook soms duidelijke verwarring. Want 
er viel genoeg te debatteren over de po-
litiek, de cultuur en de autonomie van 
de vrije mens, waarbij de voorzitter met 
opzet, dachten wij, de debatten vaak de 
vrije loop liet. 
In dit kort bestek is een bijzonder woord 
van waardering voor Rudolf de Jong en 
Wim van Doorn zeker op zijn plaats. Het 
zal de moeite waard zijn om het gespro-
ken woord van beiden nog eens in druk 
te zien! Verbazing evenwel om Bram 
van der Lek, die beweerde alles van de 
centrale figuur van deze dag te weten 
en tot de uitspraak kwam dat hij nooit 
had begrepen wat Anton Constandse 
toch tegen de godsdienst had gehad...! 
Dat juist die strijd als een rode draad 

Op 1 augustus is de Wet buitengewoon 
pensioen Indisch Verzet (WIV) in wer-
king getreden. Deze wet regelt de toe-
kenning van buitengewone pensioenen 
aan mensen die door verzetsactivitei-
ten tijdens de Tweede Wereldoorlog in 
het voormalig Nederlands-Indië invali-
de zijn geworden. Ook kunnen nabe-
staanden een pensioen of uitkering 
aanvragen. 
Wanneer men het pensioen aanvraagt 
v66r 1 november 1986 heeft de WW te-
rugwerkende kracht tot 1 januari 1983. 
Dit houdt in dat het pensioen wordt toe-
gekend wanneer de aanvrager sinds 1 
januari invalide is ten gevolge van ver-
zetsactiviteiten. Wordt de aanvraag na 
1 november 1986 ingediend, dan zal het 
pensioen ingaan op de eerste dag van 
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door het hele leven van deze ondogma-
tische denker was geweven was de 
heer Van der Lek kennelijk ontgaan. 
Niettemin waren dit soort „incidenten", 
dé ingrediënten voor een levendige en 
boeiende dag. 
Willem Oltmans, die ook zitting had in 
het forum dat uitstekend geleid werd 
door Mies Bouhuys, was ook hier de 
controversiële figuur, die jammer ge-
noeg niet door iedereen begrepen werd 
bij zijn visie over „de vrijheid". Want 
wie kan zeggen dat hij of zij niet gepro-
grammeerd werd in de vroegste jeugd. 
En dat liet een aantal mensen dan ook 
goed merken. 
De Anton Constandse dag was een fijne 
dag, waarop tal van oude bekenden de 
vriendschapsbanden opnieuw hebben 
kunnen aanknopen. Een ander plus-
punt: namens alle aanwezigen werd 
een telegram gezonden aan de minister 
van buitenlandse zaken, waarin deze 
werd gewezen op zijn verantwoordelijk-
heid voor onze ambassade in Chili 
waar vier studenten werden gearres-
teerd (waarvan er inmiddels drie zijn 
vrijgelaten). 
De drie humanistische verenigingen: 
H.V., De Vrije Gedachte en Humanitas, 
verenigd in het Humanistisch Stu-
diecentrum hebben deze dag mogelijk 
gemaakt. Die samenwerking is verheu-
gend ... én in de geest van Anton Con-
standse. 

MARIUS HOFHUIS 

de maand volgende op die waarin de 
aanvraag is ingediend. 
Door het ministerie van WVC, de bui-
tengewoon Pensioenraad en de Stich-
ting Pelita is een folder en een brochure 
gemaakt met informatie over de WIV. U 
kunt deze aanvragen bij de Voorlich-
tingsdienst van het ministerie van 
WVC, Postbus 5406,  2280 HK RIJSWIJK of 
bij het WW bureau van de buitengewo-
ne pensioenraad,  Postbus 288, 1110 AG 
DIEMEN Tel. 020-5691933, waar u ook 
het pensioen schriftelijk moet aan-
vragen. 
Heeft u behoefte aan een gesprek, des-
kundige begeleiding  of daadwerkelijke 
hulp, dan kunt u zich wenden tot de 
Stichting Pelita., Westeinde 58 d 
2275 AG VOORBURG Tel. 070-694371 

Wensen en helpen 
Nog een paar weken en dan worden er 
weer miljoenen kaarten verstuurd om 
familieleden, vrienden, kennissen en 
relaties het allerbeste te wensen voor 
het nieuwe jaar. Als dit met een UNI-
CEF-kaart gebeurt, wenst u niet alleen 
het allerbeste, maar helpt u dit Kinder-
fonds van de Verenigde Naties bij haar 
actie „Immunisatie voor iedereen in 
1990": een inentingscampagne tegen 
kinderziektes als tyfus, polio, mazelen 
en kinkhoest. Ziektes waaraan kinde-
ren in de derde wereld nog steeds in 
groten getale lijden en sterven. 
Bestellen bij Stichting Nederlands Co-
mité Unicef, Bankastraat 128, Postbus 
85857 CN Den Haag. Er zijn verkoop-
adressen in de provincies Utrecht, Zuid-
Holland, Noord-Brabant en Limburg. 
Adressen aanvragen in Den Haag. 

rAuco'ro-aklmo2-3 
Het Nationaal Instituut voor Budget-
voorlichting (NIBUD) heeft een serie 
brochures uitgegeven, budgetwijzers 
genaamd, met praktische informatie 
over financiële zaken waar iedereen 
mee te maken kan krijgen: 
- Geld op rolletjes 

Hoe krijg je overzicht over je financiën 
- Oppasvergoeding 

Wat kun je aan de oppas betalen 
- Dure dingen kopen 

Moet je daarvoor sparen, lenen of ko- 
pen op afbetaling 

- Was-, douche- en badkosten 
Wat kost een bad of douche aan water 
en energie 

- Van zakgeld naar bankrekening 
Waarom kan een eigen rekening voor 
jongeren nuttig zijn? 

- Kleedgeld 
Wanneer geef je kinderen kleedgeld, 
en welk bedrag is nodig? 

- Baby op komst 
Hoe kun je je daar financieel op voor- 
bereiden 

- Vakantieplannen 
Hoe maak je een vakantiebegroting 

Bestellen bij het NIBUD, Laan 20, 2512 
GN DEN HAAG Tel. 070-469527. De prijs 
bedraagt f 1,50 per brochure. 

Wet Buitengewoon pensioen 
Indisch Verzet (WW) 
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Na uitvoerig overleg tussen Humanitas en de VARA is het toch gelukt: 
vanaf 24 november a.s. komt Humanitas 12 maandagavonden achtereen 
met een financiële aktie op de buis. Na het journaal van 8 uur is Karin 
Bloemen op Nederland I het bruisend middelpunt van het gloednieuwe 
VARA-spelprogramma „ZEG HET MAAR!". 
Een programma, waarin het spel draait om uitspraken van bekende men-
sen, die voor een deel „live" aanwezig zijn. De twee deelnemers aan het 
spel moeten aan de hand van die uitspraken kiezen wie wat heeft gezegd 
en kunnen daarmee punten scoren. Bovendien worden ze geholpen door 
een panel van bekende Nederlanders, die met een goed advies punten 
kunnen toevoegen aan de score van „hun" kandidaat. De verliezende 
kandidaat mag een greep doen in de prijzenkast die Humanitas daarvoor 
(letterlijk!) „achter de hand heeft". De winnaar kan bovendien in een 
laatste ronde een Humanitas-cheque van maximaal f 8000.—verdienen. 

Uniek is, dat iedere Nederlander de 
kans heeft om aan dit spelprogramma 
deel te nemen. In elke uitzending is een 
kijkersvraag opgenomen. Die moet be-
antwoord worden op de regel „medede-
lingen" van een girobiljet, waarmee de 
kijkerf 2,50 overschrijft op postgiro-re-
kening 538 van ZEG HET MAAR!, Hilver-
sum. Uit de inzenders van de goede op-
lossing worden de deelnemers voor de 
volgende week geloot. 
De rijksdaalders zijn voor Humanitas. 
Voor het werk, dat u en ons zozeer ter 
harte gaat. Hoe meer deelnemers, hoe 
meer rijksdaalders. En om het deelne-
men extra aantrekkelijk te maken is er 
ook nog een extra prijzenpot gevormd. 
Elke week krijgen tien inzenders van 
een rijksdaalder met een goede oplos-
sing van de kijkersvraag een „Kans-
kaart". Die kanskaart geeft toegang tot 
de laatste uitzending, waarin onder 
meer een hoofdprijs van f 50.000,—en 
een aantal bungalowvakanties worden 
verloot. Voor èlke f 2,50 een kans op 
f 50.000,— dat is toch heel mooi . . . 

ZES AUTO'S TE WINNEN 

Al een aantal jaren organiseren Huma-
nitas en de VARA tweemaal per jaar 
een grote giroloterij, waarvan de op-
brengst in de eerste plaats bestemd is 
voor de HUMANITAS/VARAHULP. De 
laatste jaren onder de naam OTOTO-
TO. Een heel terechte naam, want de 
winnaars kunnen een gloednieuwe 
auto in ontvangst nemen. 
Die OTOTOTO draait in deze serie uit-
zendingen twee keer. Deelname kost 
als gebruikelijk een tientje per keer. In 
de zesde en de twaalfde uitzending 
worden onder de deelnemers twee keer 
drie beeldschone middenklasseauto's 
verloot. Als u wilt weten wat voor auto's 

Karin Bloemen presenteert 
ZEG HET MAAR! (foto: den Haan) 

moet u vooral naar ZEG HET MAAR! kij-
ken, want ze komen in de uitzending. 
Leden van de VARA en van Humanitas 
krijgen automatisch een acceptgiro 
voor deelname aan de OTOTOTO thuis. 
Maar daar hoeft niemand op te wach-
ten. Een tientje overschrijven  op ak-
tierekening 200100 van de OTOTOTO 
Rotterdam is voldoende. En uiteraard 
kunt u zo vaak meedoen als u wilt. Elk 
girobiljet van een tientje is een kans. 

AANDACHT VOOR HET WERK 

Ook aan het werk van  Humanitas wordt 
in elke uitzending aandacht besteed. In 
korte gesprekjes vertellen  bekende Ne-
derlanders iets over een  bepaald onder- 

deel van het werk van Humanitas en 
waarom zij dat zo belangrijk vinden. 
Een soort „testimonium" dus. Dat kan 
gaan over de jeugdbescherming of, 
over de telefoonketens, over onze aan-
pak van de verstandelijk gehandicap-
ten-zorg of bezoekgroepen voor oude-
ren. Elke uitzending een ander onder-
werp, heel kort maar naar wij verwach-
ten ook heel goed. Humanitas rekent er 
alvast op, dat er heel wat vragen zullen 
komen, zowel op het Centraal Bureau 
als overal in het land waar afdelingen 
van Humanitas aanwezig zijn. 
Adressen van belangstellenden zullen 
zoveel mogelijk worden doorgegeven 
aan de afdelingen, om mensen te hel-
pen en misschien ook om nieuwe leden 
te winnen. 
Via deze „testimonia" wordt ook aan de 
kijkers duidelijk gemaakt, dat het werk 
van Humanitas alleen kan doorgaan 
als er veel geld binnenkomt. Dus: mee-
doen aan de OTOTOTO en vooral ook 
aan de kijkersvraag. 

GEEN MASSA-AKTIE MAAR TOCH . . . 

Natuurlijk hopen Humanitas en de VA-
RA op véél rijksdaalders en véél 
tientjes. Het wordt echter geen echte 
massa-aktie in de ware zin van het 
woord. Dat kan ook niet anders, na het 
onverwachte overlijden van Willem 
Ruis: de tijd van voorbereiding was 
kort, het budget is bescheiden, het pro-
gramma is nieuw en Karin Bloemen is 
nieuw in haar rol als presentatrice. 
Geen Sterrenshow dus maar een be-
scheiden, sympathieke aktie waarvan 
Humanitas en de VARA bescheiden ver-
wachtingen hebben. Toch is een goede 
opbrengst noodzakelijk om de vele en 
gevarieerde aktiviteiten van Humani-
tas niet in gevaar te brengen, zeker nu 
de geldstromen vanuit Den Haag in de 
richting van het Welzijnswerk dreigen 
op te drogen. 
Humanitas en de VARA hopen daarom, 
dat de resultaten de verwachtingen zul-
len overtreffen. Ieder lid van Humani-
tas of de VARA en iedere kijker kan het 
zijne of het hare daaraan bijdragen. Gf-. 
ro 538 voor de wekelijkse rijksdaalder 
die kans geeft op f 50.800:— en giro 
200100 voor een tientje voor een auto. 
Humanitas helpt mensen, helpt u Hu-
manitas daarbij! 

(Zie ook pagina 16) 

ERIK STIEBE, 
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Ben Munsters: baas in eigen toko (foto: Ger Dijkstra) 
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„DE TOKO V BEU 
Gtii2 WARENHUIS 

„De Toko van Ben” bestaat uit niets anders dan een bureau en 
een telefoon. Niettemin gaat het om een „drukbeklante zaak", 
gevestigd in het Humanitasgebouw aan de Heemraadssingel 
te Rotterdam. 

Vrijwilliger Ben Musters is sinds februari 1985 de spil, waar de 
actie „OVER?-nodig!" nu om draait, maar een paar jaar gele-
den werd deze actie opgezet door Humanitas' PR-man Jan van 
Huuksloot. Het uitgangspunt was eenvoudig: de ene mens zit 
met spullen die-ie kwijt wil, de ander zit erom te springen. Hoe 
zou je die twee aan elkaar kunnen koppelen? Toen Het Vrije 
Volk hem gratis hulp beloofde was de actie „OVER? - nodig" 
geboren. Sindsdien verschijnt er wekelijks een rubriekje in de 
Rotterdamse krant met aanbod van èn vraag naar allerlei 
artikelen. De afhandeling gebeurt evenwel uitsluitend via 
Humanitas.Op de Heemraadssingel worden „gever en nemer" 
aan elkaar gekoppeld zonder dat er een cent aan te pas komt. 
„U weet toch dat u het weggeeft?" wordt de wanbieders 
daarom ten overvloede nog even gevraagd. 

Ben Musters („ik ben volledig afge-
keurd, maar je wilt toch graag iets blij-
ven doen") kan als vrijwilliger bewijzen 
dat hij over uitstekende managerskwa-
liteiten beschikt, want er valt heel wat 
te regelen en af te spreken, eer „vraag 
en aanbod" elkaar gevonden hebben. 
Hij schrijft ook het wekelijkse stukje in 
Het Vrije Volk („met hulp van de stads-
redacteur") waarin soms de gekste za-
ken worden aangeboden: van bankstel-
len, een complete eethoek, gasfornui-
zen, een viskom met goudvissen, tot 
t.v.-toestellen en droogkappen . . . 

GEEN KIJKDAG! 

Het gebouw van Humanitas beschikt 
niet over opslagruimte: aan één kant 
maar goed ook, anders zou het iedere 
dag „kijkdag" zijn en dan zou „de Toko, 
van Ben", zoals die aan de Heemraads-
singel wordt genoemd, niet meer door 
één man gerund kunnen worden. Aan 
de andere kant spijtig, want vaak wil-
len mensen overbodige spullen stante 
pede kwijt. Ze bellen op met de medede-
ling dat ze „morgen" gaan verhuizen en 
dat Humanitas „vandaag" een overbo-
dig tweepersoons ledikant of iets der-
gelijks kan komen weghalen. Dan moet 
Ben antwoorden dat het z6 niet werkt in 
zijn toko, hoogstens kan hij iemand 
„van de wachtlijst" bellen, maar of die 
kan komen, kan niet gegarandeerd 
worden. 
Ben: „In zo'n geval worden de spullen 
de volgende morgen vaak op straat ge- 
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zet, dat is natuurlijk wel jammer, maar 
ja opslaan gaat niet." 

OOK „NEE" ZEGGEN 

De ervaring heeft hem intussen geleerd 

dcrt je ook tegen sommige „nemers" nee 
moet zeggen. 
Ben: „Als de aanbiedingen in de krant 
verschijnen, worden we soms gelijk op-
gebeld door iemand die een heel triest 
verhaal bij de hand heeft, maar later 
een opkoper blijkt te zijn. In het begin 
zijn we daar wel eens ingetuind, totdat 
een mevrouw kwam klagen dat ze haar 
dressoir voor niets weggegeven - op de 
markt had zien staan voorf 150,—. Nu 
controleren we zaken die we niet ver-
trouwen. Maar ja, er kan natuurlijk al-
tijd iets doorheen slippen." 

De positieve ervaringen overtreffen 
echter de negatieve „uitschieters" en 
soms wordt Over?-nodig! spontaan bij 
een extra actie betrokken zoals bij die 
naaimachines voor Kenia. 
Ben: „We werden opgebeld door een 
mevrouw, haar dochter werkt als ver-
pleegster in Kenia. Tijdens haar verlof 
hoorde ze van onze actie en ze zei mis-
schien zijn er wel mensen die een oude 
handnaaimachine over hebben. Dan 
zou ik met een naaicursus kunnen be-
ginnen. Toen hebben wij een oproep ge-
plaatst en dat leverde 8 naaimachines 
op; allemaal ouderwetse handnaaima-
chines, want met de elektrische machi-
nes kon die verpleegster natuurlijk niks 
beginnen in dat Afrikaanse dorp. We 
hebben ze daar nog voor niks naartoe 
kunnen sturen ook. Ik heb een zoon op 
de grote vaart en via hem heb ik gratis 
laadruimte gekregen. 

We hebben nu een extra actie lopen 
voor een Poolse dorpsdokter, die aller-
lei instrumenten nodig heeft. Gisteren 
werd ik ineens opgebeld door een me- 



vrouw die anoniem wilde blijven; zij 
wilde voor dit doel 500 gulden overma-
ken. Of ik maar even het gironummer 
wilde noemen. Als „tussendoortje" zijn 
dat leuke dingen hoor . . 

AANBOD OM TE BLOZEN 
Soms krijgt de Toko ook wel eens een 
aanbod, waarvan ze bijna onderstebo-
ven zijn . . . zoals van een Hammondor-
gel, dat een waarde van 7 á 8000 gulden 
vertegenwoordigde. Dan wordt in geza-
menlijk overleg besloten wat daarmee 
zal worden gedaan, „want zoiets zet je 
niet in de krant; dan komen er zeker 
opkopers op af."" 
Ben: „Met de schenker hebben we afge-
sproken dat wij er een goede bestem-
ming voor zouden zoeken. Dat orgel is 
ten slotte terecht gekomen in het Huma-
nitas Verzorgingshuis De Evenaar. Om 
het in te wijden hebben ze een organist 
gehuurd; het werd een leuk feestje, 
waar de eigenaar werd gehuldigd. 
Maar ook onze mensen van Kinderbe-
scherming roepen soms hulp in, bij-
voorbeeld als een pupil zelfstandig 
gaat wonen. Dan kunnen ze heel wat 
gebruiken. We zorgen er altijd voor dat 
onze spullen in goede staat zijn. Na-
tuurlijk krijg je ook allerlei rommel aan-
geboden: een tv die het niet doet, een 
kapotte wasmachine, een legkast zon-
der planken . . . We hebben daar altijd 
nee tegen gezegd, totdat we in kontakt 
kwamen met Pa Meijer, een stichting 
voor begeleiding van geestelijk gehan-
dicapten. Zij willen de spullen graag 
hebben voor hun pupillen, die onder 
leiding t.v. 's, wasmachines etc. repare-
ren en kleding wassen en vermaken. 
We kunnen heel wat aan die stichting 
kwijt." 

„Winkeldochters" vind je dan ook niet 
in de Toko van Ben want behalve Pa 
Meijer horen ook jeugdhonken, vluchte-
lingenhulp en andere hulpverlenings-
organisaties tot de geregelde afne-
mers. En ook dat zijn leuke dingen voor 
Over?-nodig. 
Bij het management hoort, behalve or-
ganiseren, afspraken maken en zorgen 
dat de spullen goed terecht komen óók, 
dat je je nooit mag kwaad maken. Op de 
vraag of dat dan wel eens aan de orde 
komt antwoordt Ben Musters: „Een en-
kele keer zou je dat bijna wel worden; 
bijvoorbeeld als iemand opbelt om te 
klagen dat het bankstel dat ie net heeft 
gekregen, niet bij de gordijnen blijkt te 
passen en of wij maar voor een ander 
bankstel in de gevraagde kleur willen 
zorgen . . . Soms ook geven de mensen 
je hele bestellingen op: met kleur en 
maten, df ze willen een zonnestoel op 
wielen met een parasol in bijpassende 
kleur. 
Wat ik dan zeg? Och, we lachen er hier 
maar eens om en ik zeg dan beleefd: 
„We zijn geen warenhuis. U kunt beter 
V & D bellen." 

ANK VAN ZACHTEN 

Kort voor de verkiezingen van jongstle-
den mei presenteerde staatssecretaris 
De Graaf de concrete regeringsplannen 
over de noodzakelijk geachte stelsel-
herziening. Op 13 mei ging de Tweede 
Kamer ermee akkoord. 

In het blad Leef-tijd gaat NFB-beleids-
medewerker Jaap Zwier in op de konse-
kwenties van de stelselherziening  voor 
oudere werklozen en oudere arbeidson-
geschikten. Eén ding uit zijn verhaal is 
duidelijk geworden: mochten  de rege-
ringsvoorstellen ook de Eerste Kamer 
ongeschonden passeren en tot wet ver-
klaard worden, dan is het er allemaal 
niet eenvoudiger op geworden. 
Als we volgens Zwier de al eerder door-
gevoerde verlaging van de uitkerings-
percentages voor de WW, de WWV, de 
WAO en de ZW naar 70% buiten be-
schouwing laten en alleen  kijken naar 
wat de nieuwe maatregelen gaan ople-
veren, valt er het volgende  over te 
zeggen. 
De Nieuwe Werkloosheidswet  (NWW) 
kent twee soorten uitkeringen:  een 
Loondervingsuitkering  van 70% van het 
laatst verdiende loon en een Vervolg- 
uitkering van 70% van i 
loon. De Loondervingsuitkering

ni 
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afhankelijk van iemands  arbeidsverle-
den, maximaal 5 jaar. Daarna gaat de 
Vervolguitkering van 70% van het mini-
mumloon spelen, die max. 1 jaar duurt. 
Wie jonger is dan 50 jaar  is vervolgens 
aangewezen op de Algemene Bij-
standswet. 
Voor oudere werklozen zijn er evenwel 
twee speciale regelingen. Wie na zijn 
57%jcrar werkloos wordt ontvangt ná de 
Loondervingsuitkering  in ieder geval 
tot zijn 65ste de Vervolguitkering.  Wie 
tussen de 50 en 57 jaar werkloos wordt 
ontvangt net zijn Loondervingsuitkering 
én zijn Vervolguitkering, een uitkering 
krachtens de wet Inkomensvoorzienin-
gen Ouderen en gedeeltelijk  Arbeids-
ongeschikte Werknemers (IOAW). 
Deze laatste uitkering is gelijk aan 70% 
van het sociaal minimum voor alleen- 
staanden, aan  90% daarvan  voor één-
oudergezinnen en aan 100% daarvan 
voor twee partners. De IOAW geldt on-
geacht de leeftijd ook voor gedeeltelijk 
arbeidsongeschikten.  En om 

 
het nog in- 

gewikkelder te maken, naast de NWW 
komt er een Toeslagenwet (TW). De 
NWW met de Loondervingsuitkering 
van 70% van het laatst verdiende loon 
én de Vervolguitkering van 70% van het 

minimumloon kan in de praktijk im-
mers leiden tot een inkomen beneden 
het sociaal minimum. 
Vandaar een toeslag tot 90% van het 
minimum loon voor eenoudergezinnen 
en tot 100% voor twee partners. 
De Toeslergenwet houdt in zekere mate 
rekening met inkomsten van een 
partner. 

Verslechterde regeling 
Volgens Zwier is met name voor de bo-
ven-57%2-jarigen sprake van verslech-
terde regeling. Volgens de nu geldende 
WW hebben zij recht op een uitkering 
van 70% van het laatst verdiende loon 
tot hun 65ste, na de stelselwijziging ko-
men zij na 5 jaar altijd uit op 70% van het 
minimumloon. 

Overigens gaat de wijziging van wet 
niet gelden voor de nu reeds werkloze 
ouderen. Voor hen wordt een over-
gangsregeling van kracht die géén in-
komensachteruitgang betekent. 

Voor wat de arbeidsongeschiktver-
klaarden betreft verandert er niets voor 
wie voor 80% of meer afgekeurd is. Men 
behoudt 70% van zijn laatst verdiende 
inkomen. 
Wie echter voor minder dan 80% is afge-
keurd zal te maken krijgen met zowel de 
AAW/WAO als met de NWW en alles 
wat daar aan vast zit. Het gevolg is een 
duidelijke inkomens achteruitgang. 
Tenslotte een laatste punt met betrek-
king tot de stelselherziening. In de 
nieuwe wetten wordt tevens de gelijk-
stelling van niet gehuwde personen die 
een gezamenlijke huishouding voeren 
met gehuwden verwerkt. (Geldt weer 
niet voor een moeder of vader die bij 
een van de kinderen woont of gaat wo-
nen en voor broers en zusters die geza-
menlijk wonen). De Emancipatieraad is 
het niet eens met het afhankelijk maken 
van de uitkering van de een met het 
inkomen van de ander. Natuurlijk geldt 
dit ook voor gehuwden. De Emancipa-
tieraad had dan ook liever gelijkstel-
ling gezien van gehuwden met niet ge-
huwd-samenwonenden. Maar zoiets 
zal de kosten van het sociaalzeker-
heidsstelsel aanzienlijk duurder maken 
en derhalve geen gehoor vinden in re-
geringskringen. 
Al bij al wordt de nieuwe sociale zeker-
heid een zuiniger zekerheid. 

MICHAEL KERKHOF 
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Sociale zekerheid 
Zuiniger zekerheid 

Een van de stokpaardjes van het eerste kabinet Lubbers was ongetwijfeld 
de vereenvoudiging en vooral de afslanking van het stelsel van sociale 
zekerheid. Deze afslanking zou nodig zijn om ook in de toekomst aan 
uitkeringsgerechtigden een zéker inkomen te kunnen blijven garanderen. 
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,Ir zijn mensen die zich fel tegen euthanasie verzetten, maar 
niet de minste bezwaren blijken te hebben tegen het invoeren 
van de doodstraf", aldus prof. B. S. Polak met wie we een 
gesprek hadden over euthanasie. 
Van 1949 tot 1978 was hij een (gevierd) huisarts in de hoofdstad 
en van 1965 tot 1984 verbonden aan de Universiteit van 
Amsterdam, later als lector en hoogleraar. In zijn emeritaat is 
hij nog zot, druk dat een afspraak maken niet eenvoudig blijkt 
te zijn. Maar na enige vertraging vond dat gesprek dan toch 
plaats in zijn (zoals hij zelf zegt) kast-van-een-huis aan de 
Amsterdamse Keizersgracht. Allereerst wilden we weten van 
hem of hij het betreurt dat er voorlopig geen  wetgeving over 
euthanasie lijkt in te zitten. 

,.Ik sta op het standpunt dat het verste 
dig zou zijn om een wetgeving te heb-
ben op dit terrein. Een andere wetge-
ving dan de huidige, want er is wel ee 
wetgeving, namelijk één die het plegi 
van euthanasie verbiedt. Hierbij gaat 
het dan om actieve euthanasie; het nc 
laten van behandelen betekent in feit,  
echter ook dOen, maar dit laatste valt 
buiten de discussie. Als een patiënt ni 
behandeld wil worden en mede ten ge 
volge hiervan overlijdt, heeft dat niet: 
met euthanasie te maken." 

- Met en zonder wet komt euthanasie 
toch regelmatig voor? 
BSP: „Dat is waar, maar in het meren-
deel van de gevallen passeert dat ong 
merkt. Als er geen aanleiding is tot na 
der onderzoek naar de doodsoorzaak, 
komt het ook niet ter kennis van het 
openbaar ministerie en de overwegin,  
van vervolging komt dus niet aan de 
orde. Slechts een klein gedeelte van d 
gevallen wordt wel openbaar, waarna, 
eventueel vervolging plaats vindt. Ik 
geloof dus dat het verstandig is om ee 
wetgeving te hebben die dit regelt, op 
dat de dokter die op verzoek van en sa 
men met de patiënt tot een besluit kon 
niet geconfronteerd wordt met justitie 

- De hele verantwoording komt nu bij 
de arts terecht . . . 
BSP: „Ja, die arts is persoonlijk verant 
woordelijk voor wat ie doet." 

- Waarom wordt het ene geval wel oF 
gemerkt en het andere niet? 
BSP: „Het wordt opgemerkt Of omdat d 
dokter de overlijdings-verklaring van 
natuurlijke dood niet invult Of - maar 
daarvan is mij geen voorbeeld beken( 
omdat er aangifte wordt gedaan." 

- Wetgeving is voor de artsen dus zee 
gewenst? 
BSP: „Toch zijn er bekende strafrecht-
deskundigen- in dit verband noem ik 
de namen van oud-hoogleraar straf-
recht en oud-lid van de Hoge Raad En 
schede; van oud-procureur-generaal 
van de Hoge Raad Langemeyer en vai 
advocaat-generaal bij de Hoge Raad 
Meyer- die van mening zijn dat wetg( 
ving niet nodig is." 

- Op grond waarvan verdedigen ze 
dat? 
BSP: „Ze gaan ervan uit dat een dokte 
die binnen het kader van zijn beroeps 
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PROF. B. S. POLAK: 

uthanasie, relatief 
erkorting van het leven" 

uitoefening vakkundig werkt, niet straf-
baar kan zijn. Kijk, als jij bij iemand een 
been amputeert ben je strafbaar, als 
een chirurg hetzelfde doet is hij niet 
strafbaar, mits aan een aantal voor-
waarden is voldaan: de patiënt moet 
toestemming gegeven hebben, er is een 
medische indicatie en het moet vakkun-
dig gebeuren. Strafbaarheid komt dan 
niet aan de orde. Overigens heeft En-
schede dit standpunt vroeger ook over 
abortus ingenomen. Maar hun stand-
punt wordt niet door iedereen gedeeld 
hoor." 

- Wat vind jij ervan? 
BSP: „Als het geaccepteerd zou worden, 
waren we al een heel eind op weg naar 
een eleganter oplossing. Mijn indruk is 
evenwel dat deze redenering niet geac-
cepteerd wordt en dan vind ik het beter 
dat er een wet komt, zoals die bijvoor-
beeld van mevrouw Wessel-Tuinstra. 
De details van zo'n wet vallen, dacht ik, 
buiten dit gesprek." 

- Misschien is het nuttig om de discus-
sie over één van de moeilijkste proble-
men waarmee we te maken hebben, 
nog verder te voeren? 
BSP: „Wat bedoel je met „we". De hele 
maatschappij? 

- Die discussie wordt voornamelijk op 
hoog niveau gevoerd: door medici en 
politici en gaat eigenlijk een beetje bui-
ten „gewone mensen" om. Toch moeten 
die op een bepaald moment willen en 
durven zeggen: zo wil ik niet verder. 
Over euthanasie bestaan soms vreem-
de ideeën. 
BSP: „Eerst dit: ik vind niet dat we als 
mensheid of als maatschappij met één 
van de moeilijkste problemen te maken 
hebben als het om euthanasie gaat. 
Maar 't is waar: voor de betrokkenen ligt 
het heel zwaar en ook voor hun dokters. 
In die zin kan ik het wel met je eens zijn. 
Wat die voortzetting van de discussie 
betreft moet ik vaststellen dat er niets 
nieuws meer aan toe gevoegd kan wor-
den. Alle argumenten zijn van alle kan-
ten behandeld en besproken. Het zou 
echter best kunnen dat dit niet door vol-
doende mensen en voldoende milieu's 
is gebeurd. Dat telt natuurlijk mee en 
uit dit oogpunt zou ik zeggen: discussie 
is en blijft nuttig." 

- Jij bent zelf huisarts geweest; ik neem 
aan dat je zelf ook bij euthanasie be- 

trokken bent geweest? 
BSP: „Ik heb zowel bij euthanasie als bij 
zelfmoord hulp verleend." 

- Bij zelfmoord . . .? 
BSP: „Jazeker, ik vind dat, als een pa-
tiënt een eind aan zijn leven wil maken 
èn als aan een reeks voorwaarden  is 
voldaan, de dokter daaraan hoort mee 
te werken." 

- Om welke voorwaarden  gaat het 
dan? 
BSP: „Dit probleem is z6 ingewikkeld; 
dat kan ik niet zomaar in één zin samen-
vatten. De vraag om euthanasie of om 
hulp bij zelfmoord komt van mensen in 
de stervensfase, van mensen die het 
sterven zien aankomen, van mensen 
die ernstig lijden of vrees hebben voor 
ernstig lijden, dat hen te wachten staat 
en ten slotte van de groep die het leven 
zat is en die dan een milde dood willen 
sterven. Het gaat altijd orn twee dingen: 
om de manier waarop en om  het zelf 
kunnen bepalen van het tijdstip. Die 
laatste groep voldoet meestal niet aan 
de voorwaarden. 
Mijn ervaring is dat er mensen zijn, die 
heel serieus te kennen geven dat ze een 
eind aan hun leven willen maken, maar 
die - als ze over het middel beschikken 
- dit niet gebruiken. Er zijn ook mensen 
die het voldoende vinden als  de dokter 
toezegt hen te helpen als het zover is. 
Dan zijn ze vaak zo gerust gesteld dat ze 
het middel niet eens vragen. Van de 
honderd mensen die zeggen  liever dood 
te zijn, zijn er maar enkelen bij wie je  

"Soms is het 
voldoende als 

de dokter 
toezegt te helpen." 
1111M111~10  

kunt spreken van balansstuoide,  zoals 
dat heet. In zo'n geval is dood-willende 
vrucht van een afwegingsproces waar 
ten slotte consistent uitkomt: ik wil 
dood, maar dan is psychiatrisch advies 
onmisbaar." 

- Als leek schrik je even van „hulpbij 
zelfmoord", maar ik begrijp nu dat het 
uitsluitend om doodzieke mensen 
gaat . . . 

BSP: „Vanzelfsprekend gaat het om 
lichamelijk of psychisch zieke mensen. 
Als iemand, die niet ziek is, op het 
spreekuur komt met de mededeling: ik 
wil dood, is van die hulp natuurlijk 
geen sprake. Een dokter voert geen exe-
cuties uit. Hij moet echter wel op het 
probleem van de patiënt ingaan. Maar 
voor mij is het een vanzelfsprekende 
zaak dat een dokter een patiënt, die niet 
meer wil leven, bij zelfdoding moet 
helpen." 

- Hiermee wordt de dokter ontlast van 
het plegen van euthanasie hè?De ver-
antwoording wordt hiermee bij de pa-
tiënt gelegd. Is dat de bedoeling? 
BSP: „Inderdaad. Het gaat om een door 
de patiënt geuite wens. Het is voor 
diens verantwoording om daaraan al of 
niet uitvoering te geven. Mag ik dit met 
een voorbeeld illustreren? 
Ik heb jarenlang een oude dame ver-
zorgd, die zeer invalide was. In onze 
gesprekken was hulp bij zelfmoord aan 
de orde gekomen. Ze kon erop vertrou-
wen dat ik haar eventueel zou helpen: 
wat duidelijk uit die gesprekken was 
gebleken. Op een keer kwam ik bij haar 
en ze zei: het is zover; stak haar arm uit 
en zei: spuit me maar in. Ik heb haar 
toen duidelijk gemaakt dat dit niet in 
overeenstemming was met wat we be-
sproken hadden en haar nog eens uit-
een gezet wat mijn bedoeling was. Ik 
zei: als je er echt een eind aan wilt ma-
ken, zul je dat zelf moeten doen door iets 
in te nemen en ik wil je helpen om het te 
krijgen. Maar ik kom hier niet binnen 
om je dood te spuiten. Daár denk ik niet 
aan! Die mevrouw was heel boos op me 
en is naar een andere dokter ge-
gaan . . . Ze heeft nog een hele tijd ge-
leefd. Dat is een goed voorbeeld van 
hoe het niet gaat. Euthanasie is al-
leen voor mensen die het zelf niet meer 
kunnen." 

- Is hulp bij zelfmoord voor de wet net 
zo strafbaar als euthanasie? 
BSP: „Wel strafbaar, maar de mate van 
strafbaarheid is minder dan bij het ple-
gen van euthanasie." 

- Heb jij het er wel eens moeilijk mee 
gehad om mensen dat dodelijke spuitje 
te geven? 
BSP: „Ja, ook bij iemand die eigenlijk al 
terminaal is, dus in de laatste fase 
waar het om leven gaat op de grens van 
de dood en det met veel lijden gepaard 
gaat. Dan heb ik het er toch altijd heel 
moeilijk mee gehad. Het is een zware 
belasting, maar dat is het ook als je 
iemand de middelen geeft om zelf-
moord te plegen. 
Euthanasie plegen komt voor mij alleen 
in aanmerking bij mensen die in een 
dusdanig stadium van hun ziekte zijn 

Vervolg op pagina 10 
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dat euthanasie relatief en geringe ver-
korting van het leven betekent." 

BOEKBESPREKINGEN 
- Dat klinkt heel mild . . .dat is ook de 
bedoeling hè van euthanasie. Het ver-
wondert mij wel eens dat mensen die 
zich fel tegen euthanasie verzetten om-
dat dat met hun ethische opvattingen 
strookt, zich niet verzetten tegen het 
soms jarenlang in leven houden door 
middel van beademings- en andere ap-
paratu ur. 
BSP: „Dat is eigenlijk een ander pro-
bleem. Als bij iemand, die met zwaar 
hersenletsel en in coma het ziekenhuis 
werd binnengebracht, beademing 
wordt toegepast, sta je voor het dilem-
ma tot wanneer je hiermee door moet 
gaan. Soms zou het een verstandige be-
slissing zijn geweest om er maar hele-
maal niet aan te beginnen. Maar dan 
heeft datzelfde dilemma zich alleen 
eerder voorgedaan. 
Hiermee raken we het probleem van 
wanneer iemand eigenlijk dood is èn 
wanneer is het s c h ij n dat iemand 
leeft als je met een machine uiterlijke 
kenmerken op gang houdt. Dat is een 
discussie over doodscriteria, een inge-
wikkeld probleem dat we in het kader 
van dit gesprek maar moeten laten 
rusten." 

- Goed, terug naar het vraagstuk van 
actieve euthanasie. Ik wil jouw oordeel 
graag horen over die vader in Alkmaar, 
die onlangs euthanasie heeft gepleegd 
op zijn zwaar gehandicapte kind. 
BSP: „Ook alweer zo'n discussie waar je 
nooit uitkomt. Laat ik het kort houden: 
die man was geen arts, die kon geen 
hulp krijgen en deed het toen zelf. Dan 
valt zo'n man onder het gewone straf-
recht en is er sprake van moord . . . 
Mijn standpunt is dat de gemeenschap 
beslissingen moet nemen waarbij zulke 
ellendige levens niet gecontinueerd 
worden. Maar dan zie je ineens een te-
levisie-programma over de zeer intense 
zorg voor zwaar gehandicapten. Als ou-
ders dit opbrengen, heb ik daar grote 
bewondering voor, al laat ik in het mid-
den of het iets uithaalt en wat er ge-
beurt met dit soort kinderen als ze af-
hankelijk worden van een inrich-
ting . . . hoewel daar ook vaak mensen 
werken, die zich enorm inzetten. Dat is 
persé waar (na enig zwijgen) en zolang 
je zulke mensen vindt . . . Maar datje 
het als ouder niet aan kunt, begrijp ik 
ook en ik heb het grootste begrip en 
eigenlijk ook grote bewondering voor 
die vader uit Alkmaar. Maar ja, formeel 
gesproken heeft hij de rechtsorde ge-
schonden en die rechtsorde zegt dat 
h e t leven beschermd dient te worden. 
Nu heb ik het moeilijk met abstrakties 
als het leven: ik vind dat ieders 
leven beschermd dient te worden."  

IN HAAR RECHT 
door Gabi van Driera 
Uitgave: Contact, Amsterdam. 
Prijs f 24,40. 

De tweede feministische golf heeft haar 
sporen nagelaten. De ondergeschikte 
positie van vrouwen in het Nederlands 
Recht wordt eindelijk onderkend. Voor-
al sinds de Wet gelijke behandeling 
van mannen en vrouwen in 1980 in wer-
king is getreden, komt de juridische po-
sitie van vrouwen steeds meer in de be-
langstelling. Het statische juridische 
bolwerk komt moeizaam in beweging 
en dan valt te denken aan wijzigingen 
in het naamrecht en in de sociale verze-
keringswetten. 
De auteur zegt dit boek geschreven te 
hebben voor iedere vrouw in Nederland 
die meer over haar eigen rechtspositie 
wil weten. 
Een naslagwerk voor niet-juridische ge-
schoolde vrouwen en misschien ook 
juist voor mannen. Het is eenvoudig ge-
bleven, om de leesbaarheid te verho-
gen. Een scala aan onderwerpen pas-
seert de revue: van gezondheid, belas-
tingen tot arbeid, studie en sociale ze-
kerheid. Wat ontbreekt is het aangeven 
van gebreken in de wetgeving, wat ver-
anderd moet worden en hoe. Er worden 
wel verwijsmogelijkheden genoemd, 
maar dit zijn grotendeels hulpverle-
ners, die de wet zelf ook niet kunnen 
veranderen. 
Wat ze wel kunnen is de vrouwen on-
dersteunen en hulp verlenen. In het 
laatste hoofdstuk worden al deze hulp-
verleners dan ook besproken inclusief 
hun adressen en telefoonnummers. He-
laas verouderen dergelijke overzichten 
weer vrij snel en dan vraag je je af of het 
wel zin heeft ze überhaupt zo uitgebreid  

op te nemen. Zinvoller vind ik de bijlage 
met voorbeeldbrieven en een verkla-
rende juridische woordenlijst. (L. M. ) 

WERKLOOSHEIDSPROJEKTEN: 
WERKWIJZEN & MANAGEMENT 
Nelleke van Casteren e.a. 
Uitg. Nederlands Centrum voor Werk-
loosheidsvraagstukken, Bunnik, okto-
ber 1985. 

In 1984/1985 organiseerde het Neder-
lands Centrum voor Werkloosheids-
vraagstukken een bijscholingspro-
gramma voor schoolverlaters van So-
ciale Academies en Mikojel-opleidin-
gen. Het schriftelijk materiaal uit deze 
bijscholing is bijeengebracht in een 
overzichtelijke bundel die zeer informa-
tief genoemd kan worden voor ieder die 
aktiviteiten met werklozen wil stimule-
ren en organiseren. 
De uitgave valt uiteen in twee delen. 
Deel één heeft betrekking op 'Mensen-
zonder-werk projecten' en het opzetten 
van dergelijke projecten. Het tweede 
deel is van een meer algemene strek-
king en behandelt vooral de organisa-
tievaardigheden die te pas komen bij 
het op gang brengen van sociaal-cultu-
rele aktiviteiten. Bijzondere aandacht 
is er voor zaken zoals: marketing, pu-
blic relations, publiciteit en reclame, 
boekhouden en begroten, sponsering 
en delegatie van bevoegdheden. 
Een zowel voor beroepswerkers als vrij-
willigers binnen het sociaal-cultureel 
werk nuttige uitgave. 
De bundel kan besteld worden door 
f 30,— (inclusief verzendkosten) over te 
maken op gironr. 4391759 t.n.v. Ned. 
Centrum voor Werkloosheidsvraag-
stukken te Bunnik, m. v. v. de titel. (M.K.) 

10 WM5A HEM VOO V REM 



De teloorgang van 
de particuliere reklassering 

De reklassering in Nederland begint een nieuw tijdperk. Het 
Ministerie van Justitie gebruikte 20% bezuiniging meteen voor 
reorganisatie: nu moet één particuliere reklasseringsstich-
ting per arrondissement (er zijn er 19) de verantwoording voor 
alle werkzaamheden dragen en begrotingen èn beleidsplan-
nen laten goedkeuren door Justitie, die ze ook kan wijzigen. 
Een versterkte ministeriële inspectie controleert geregeld 
eventueel verschil tussen jaarplan en werkelijkheid en infor-
meert zich niet alleen bij stichtingsmedewerkers, maar ook 
via justitiële instanties (officier van justitie, rechter-kommis-
saris, president strafkamer, inrichtingsdirecteur). De stichtin-
gen hebben tegen dit alles uiteraard bezwaar aangetekend. 
Ze vormen samen een federatie, betaald uit contributies van 
de stichtingen, maar Justitie - die ook de Federatie niet zo ziet 
zitten - bepaalt de omvang van de contributies en als de 
stichtingen de volgende bezuinigingsronde krijgen, zullen ze 
zelf wel 't eerst in hun eigen Federatie snijden. 
Prof. J. A. A. v. Doorn schreef (NRC-H 19-7-'86) dat je macht 
beheerst door een veelheid van machtscentra, bv, in publieke 
en in particuliere sfeer. Welnu, op reklasseringsterrein is 
particulier initiatief vrijwel verleden tijd. 

Als de stichtingen voor hun financiën 
en beleid aan Justitie overgeleverd zijn, 
als bovendien in hun besturen nage-
noeg vaste plaatsen zijn ingeruimd 
voor het O.M., de rechterlijke macht de 
politie en de penitentiaire inrichtingen, 
als nu bovendien 19 stichtingen una-
niem een standpunt moeten kunnen in-
nemen, is het onwaarschijnlijk gewor-
den dat de reklassering, zoals tot dus-
ver, nog onafhankelijk stelling zal ne-
men voor de belangen van haar 
kliënten wanneer dat indruist tegen het 
justitiebeleid. De kritische funktie die 
de reklassering - tezamen met de 
Coornhert-Liga (voor strafrechthervor-
ming)- op breed strafrechtelijk terrein 
(dus naast reklassering ook t.a.v. poli-
tie-optreden, de positie van gedetineer-
den, de registratie bij politie en justitie, 
alternatieve straffen etc.) uitoefende, 
zal verloren gaan. Ze zal geen maat-
schappelijke tegenpool meer kunnen 
zijn van een meer repressief gerichte 
overheid. Dat is juist in deze tijd van 
harder strafrechtelijk klimaat een ern-
stig verlies. 

INDIVIDUEEL GERICHT WERK: 
JUSTITIE-GERICHT 
Het individueel gerichte reklasserings-
werk heeft twee aspecten: 

A. Dienstverlening aan Justitie, d.w.z. 
voorlichting over sociale en psychi-
sche omstandigheden van kliënten 

ger in de statuten stond), kan de reklas-
seerder nu moeilijker voor een kliënt-
gerichte oplossing kiezen. 

Bij fricties (de kliënt weigert bv. mede-
werking aan een voorlichtingsrapport) 
beslist het stichtingsbestuur waarin, 
als gezegd, een officier, een rechter e.a. 
justitieel belanghebbenden zitten! 
Ook bij meer algemene beleids- en 
richtlijnen doet in laatste instantie het 
Ministerie uitspraak en daartussen be-
weegt zich dan nog de inspectie. Aldus 
is de reklassering onderdeel van de 
strafrechtpleging en -toepassing ge-
worden en moet nu nolens volens een 
sterk justitiële koers volgen. 

VERGETEN KONSUMENT 

De reklassering heeft van oudsher twee 
konsumentengroepen gehad: 

- de oudste werd gevormd door de ver-
dachten en veroordeelden (van 1823-
1905). Toen de reklassering nog echt 
particulier initiatief was en herhaalde-
lijk subsidies weigerde om onafhanke-
lijk te blijven, was dat zelfs de enige 
groep); 

- later zijn justitiële organen en instan-
ties er als tweede groep bijgekomen. 

De Justitie als konsument heeft bij de 
reorganisatie nu zijn gram gehaald. De 
eerste, die ook niet zo tevreden was, 
lijkt vergeten, want Justitie vindt thans 
dat het verschaffen van huisvesting, 
opleiding, werk e.d. geen reklasse-
ringstaak is. Maar dat is wel het eerste 
dat de kliënten van reklassering ver-
wachten en nodig hebben. Justitie ver-
wijst voor deze diensten naar de maat-
schappelijke instanties en daar hebben 
de verdachten en veroordeelden dan 
nog eens extra handicap van hun 
stigma. 
De kliënten kwamen toch al meestal 
niet uit zichzelf naar de reklassering, 
moesten dan overtuigd worden van het 
nut van de rapportage. De sterkere 
oriëntatie op Justitie zal dat niet makke-
lijker maken. 
Wat ik erg vind, is dat de afstand tussen 
reklassering en haar eerste konsumen-
tengroep in de huidige setting alleen 
maar groter kan worden. Verdachten en 
veroordeelden hebben door hun straf-
bare daad en de ontdekking er van, toch 
al weinig kansen in onze maatschappij. 
Je zou wensen, dat er een nieuw parti-
culier initiatief ontstond. 

YVO BAUDOIN 
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aan bv. de officier van justitie over 
al-dan-niet vervolgen, aan de rech-
ter over soort straf (gevangenis, 
voorwaardelijk of niet, boete), straf-
maat en toekomstverwachting; 

B. Hulpverlening aan de kliënt door de 
reklasseerder, ook praktisch, bv. bij 
budgettering en het verkrijgen van 
uitkeringen, huisvesting en werk. 

(De kliënt gaat 't vooral om B; hij vindt 
dat dat te weinig gebeurt, maar recent 
onderzoek wijst uit, dat  't nog wel mee-
valt, hoewel soms te veel  vergaderd 
wordten de reklassering voor haar 
kliënten slecht bereikbaar is.) Als 't 
goed is, hoeven A en 13 elkaar niet te 
bijten: een goed voorlichtingsrapport 
kan gevangenisstraf voorkomen  en is 
voor de kliënt dan prima  hulp; hulpver-
lening waardoor  de kliënt  weer „op het 
goede pad" komt, is ook prima voor Jus-
titie. 

A en B kunnen echter een konflikt wor-
den tussen de „sociaal rechercheur" 
(de wens van het O.M. en  de rechterlijke 
macht naar „objectieve rapportage") en 
de „sociaal raadsman.' (de reklasseer-
der heeft de neiging  geen feiten te ver-
melden die de kliënt kunnen schaden). 

„beroepscode van Justitie nooit een  beroepscode 
van de reklasseerder°' .heeft erkend en 
door de nieuwe regeling  A niet meer 
„mede dienstbaar" is aan  B (zoals vroe- 
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VRAAG EN ANTWOORD DOOR LOES iviEHJER 

Verhuiskostenvergoeding 
ouderen 
Vraag: 
Ik ben een 64 jarige alleenstaande 
vrouw en ik woon al een paar jaar in een 
huis wat voor mij alleen veel te groot is 
geworden. Ik zou graag verhuizen naar 
een kleinere woning, maar de kosten 
van een verhuizing en de inrichting kern 
ik nauwelijks betalen van m'n A.O. W. 
Ik heb gehoord dat ouderen in aanm er-
king komen voor subsidie. Is dit juist en 
hoeveel bedraagt de subsidie? 

Antwoord: 
Sinds 1975 bestaat de regeling geldelij-
ke steun bejaarden bij verhuizing. Het 
doel van deze regeling is het bevorde-
ren van de doorstroming, zodat goedko-
pe en grote woningen voor de woning-
markt beschikbaar komen. Per 1 juli 
1986 is de regeling gewijzigd en meer 
toegespitst op verhuizing van ouderen 
naar kleinere woningen. Ouderen die 
verhuizen naar een verzorgingstehuis 
komen niet meer in aanmerking. Daar 
staat tegenover dat de leeftijd om voor 
een regeling in aanmerking te komen 
verlaagd is van 65 naar 60 jaar. Verder 
voorwaarden zijn dat de huurprijs van 
de achter te laten woning niet hoger 
mag zijn dan f 375,— per maand. De 
nieuwe woning moet bij het verlaten 
van een 5- of meerkamerwoning min-
stens 2 kamers minder bevatten; bij het 
verlaten van een 4, 3 of 2-kamerwoning 
één kamer minder. De vergoeding voor 
de verhuiskosten bedraagt maximaal 
f 3.000,— en in de steden Amsterdam, 
Rotterdam, Den Haag en Utrecht maxi-
maal f 3.500,—. In sommige gevallen 
kunnen ouderen die verhuizen ná 1 juli 
1986 en vóór 1 januari 1987 nog een be-
roep doen op de oude regeling. Het is 
raadzaam voordat u gaat verhuizen een 
aanvraag in te dienen bij de afdeling 
volkshuisvesting van uw gemeente, 
waar u ook meer informatie kunt 
krijgen. 

Studiebeurs en bijstand 
Vraag: 
Als alleenstaande gescheiden vrouw 
gaat mijn inkomen per 1 oktober be-
hoorlijk achteruit als gevolg van de 
nieuwe studiefinanciering. Mijn zoon 
krijgt een basisbeurs, maar mijn uitke-
ring wordt verlaagd tot een alleen-
staande-uitkering. Misschien is stude-
ren voor mijn zoon niet meer wegge-
legd. Is hier nu niets aan te doen. 

Antwoord: 
Omdat de wet op de studiefinanciering 
voor sommige groepen nadelige gevol- 
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gen heeft is er iets bijgesteld. Als een 
één-oudergezin, waarin het laatste 
kind eigen inkomsten uit een stu-
diebeurs krijgt, (geen recht meer heeft 
op de bijstandsuitkering voor een één-
oudergezin) maar op die voor een al-
leenstaande, kan een toeslag worden 
verstrekt. Voorwaarde is dat het kind tot 
het huishouden blijft behoren. Voor het 
vaststellen van de hoogte van de toe-
slag worden de inkomens van de al-
leenstaande en het kind opgeteld. Komt 
dat bedrag lager uit dan het bijstandbe-
drag voor een echtpaar/samenwonen-
den in vergelijkbare omstandigheden, 
dan krijgt de alleenstaande een toeslag 
ter grootte van dit verschil. 
Dit is bepaald in een nieuwe beschik-
king Toeslagen voormalige één- ouder-
gezinnen 1986 die per 1 oktober 1986 van 
kracht wordt, tegelijkertijd met het in-
werking treden van de nieuwe Wet op 
de studiefinanciering. 

Kinderbijslag of bergrilfmr7 
Vraag: 
Ik heb gelezen dat de kinderbijslag ge-
deeltelijk wordt vervangen door een 
studietoelage. Wie komt in aanmerking 
voor studiefinanciering en wie voor kin-
derbijslag of is een combinatie moge-
lijk? 

Antwoord: 
Het nieuwe studiefinancieringsstelsel 
is uitsluitend bestemd voor jongeren 
van 18 jaar en ouder die een opleiding 
volgen aan MBO, HAVO, VWO, LBO, 
HBO, Hogeschool of Universiteit. Deze 
studenten zullen hun studie moeten be-
kostigen van een basisbeurs die voor 

De nieuwe Wet op de studiefinancie-
ring die per 1 oktober in werking trad, 
heeft heel wat voeten in de aarde. 
Ondanks de folder en de resp. door het 
NIBUD, FNV, VSSD en Kluwer uitgege-
ven brochures  blijven er nog veel vra-
gen onbeantwoord. Daarbij komt dat de 
telefoonlijn van de directie Studiefinan-
ciering voortdurend overbelast is en 
derhalve is men in  Groningen vaak on-
bereikbaar. De Centrale Directie Stu-
diefinanciering heeft nu besloten haar 
voorlichtingsactiviteiten uit te breiden 
met een aantal regionale spreekuren 
bij de Sociaal Raadslieden en wel in 
Emmen, Enschede,  Rotterdam, Nijme-
gen, Hengelo, Amersfoort en Sittard. 
Deze gemeenten zijn gekozen omdat 
juist in die regio s de meeste vragen 
komen over het nieuwe systeem.  

thuiswonenden f 265,— en voor uitwo-
nenden ± f" 600,— bedraagt. Afhanke-
lijk van het ouderlijk inkomen kan een 
extra beurs of een rentedragende le-
ning worden aangevraagd. De finan-
cieringsmogelijkheden zijn ook beperkt 
als de student (of partner) een eigen in-
komen heeft. Indien jongeren voor een 
basisbeurs in aanmerking komen kunt 
u geen kinderbijslag meer aanvragen. 
Wanneer jongeren van 18 jaar en ouder 
nu een opleiding gaan volgen die niet 
voldoet aan de voorwaarden van de 
Wet op de studiefinanciering, komen ze 
niet in aanmerking voor een basis-
beurs. In dat geval kan voor deze jonge-
ren tot 27 jaar kinderbijslag aange-
vraagd worden, mits de studie c.q. op-
leiding minimaal de helft van een werk-
week in beslag neemt. Ook voor werklo-
ze schoolverlaters tussen 18 en 21 jaar 
blijft kinderbijslag bestaan, aangezien 
deze jongeren pas twee kwartalen na 
het verlaten van de school voor een 
RWW-uitkering in aanmerking komen. 
Gedurende deze wachttijd wordt de kin-
derbijslag gewoon doorbetaald, mits 
de schoolverlater zich direct bij het ar-
beidsbureau als werkzoekende heeft 
laten inschrijven. Ten slotte kunnen ook 
ouders van „huishoudkinderen" nog 
kinderbijslag krijgen. Huishoudkinde-
ren zijn jongeren die het volledige huis-
houden van hun ouders verzorgen. De 
werkzaamheden moeten minimaal de 
helft van de week in beslag nemen. U 
krijgt voor bovengenoemde groepen 
kinderen alleen kinderbijslag als u vol-
doet aan de onderhoudseis. Dit bete-
kent dat de ouders per week minstens 
f 56,— moeten besteden aan het le-
vensonderhoud van hun kind. 

Het is een proef die zal duren van 1 
september 1986 tot 1 juli 1987. Om de 14 
dagen wordt voorlichting gegeven. 
In Sittard op dinsdag van 13.00-17.00 
uur en op woensdag van 9.00-17.00 uur: 
Informatie en adviescentrum, Heinse-
weg 11; Amersfoort: Sociaal Raads-
lieden, Bergstraat 30, di. en wo. 10.00-
15.00 uur; Hengelo: Instituut Raads-
lieden, Drienerstraat 39, ma. 10.00-17.00 
uur; Nijmegen: Burgerraadslieden, Kor-
te Nieuwstraat 6, do. 10.30-17.00 uur; vr. 
09.00-17.00 uur; Rotterdam: Hulp en in-
formatiecentrum, Hoogstraat 110, do. 
11.00-17.00 uur, vr. 09.00-17.00 uur; En-
schede: Sociale Raadswinkel, Haaks-
bergenstraat 48, ma. 10.30-17.00 uur; 
Emmen: Sociaal Raadsman, Raadhuis-
plein 1, Eerste vrijdag van de maand 
9.00-12.30 uur. 
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Onder druk van de Haagse financiële duimschroevendraaiers 
zoeken de provinciale overheden naarstig naar oplossingen 
voor de bekostiging van verzorgingstehuizen. Het ene na het 
andere beleidsplan bejaarden- of ouderenbeleid ziet het licht. 
Wat heet beleidsplannen ouderenbeleid? Bezuinigingsplan-
nen verzorgingstehuizen is een betere betiteling. 
Nu de provincies geconfronteerd wor-
den met vaste budgetten (naar rato van 
hun oudere bevolking) voor de medefi-
nanciering van de verzorgingstehuizen 
in hun gebied, is alle planmatige aan-
dacht vooral gericht op hoe dit varken-
tje te wassen, gegeven het feit dat de 
van rijkswege verstrekte middelen on-
toereikend zullen zijn om het bestaande 
verzorgingstehuizenaanbod te hand-
haven. 

Vooralsnog ligt er maar één weg open: 
reductie van het aantal verzorgingste-
huizen c.q. verzorgingsplaatsen ofwel 
afbraak en sluiting. Met verwijzing 
naar „verouderde faciliteiten" en „te 
kleinschalig" dreigen vooral kleinere 
verzorgingstehuizen het eerst te ver-
dwijnen. 
Volgens een bericht in het dagblad 
Trouw van 20 juni moeten er van de 200 
kleine huizen in ons land, 150 huizen 
dicht. 
Misschien is het nogal verrassend dit 
vanuit de JOT een rampzalige ontwik-
keling te horen noemen. Wie verwacht 
had dat de opstellers van het manifest 
„Mensen horen niet in instituten" (1975) 
nu wel langs de kant zouden staan jui-
chen, komt bedrogen uit. Stellig blijven 
we van mening dat grootschalige ver-
zorgingstehuizen en regenteske tehuis-
besturen zo snel mogelijk dienen te ver-
dwijnen en dat er minstens naar mens-
vriendelijke woon/zorg voorzieningen 
voor ouderen gestreefd dient te worden. 
Maar de wegen die heden „beleidsma-
tig" worden ingeslagen kunnen op geen 
enkele manier als zodanig worden ge-
duid. Van enige mensvriendelijkheid is 
in de nieuwe ontwikkelingen Uber-
haupt geen sprake. 
Vanuit de zich nu aandienende provin-
ciale beleidsvoornemens wijst alles er-
op, dat vooral regionaal georiënteerde 
„verzorgingsfabrieken" nog de meeste 
kans hebben om zich te handhaven. 
De tijd lijkt rijp voor één „verzorgingsre- 

servaat" per provincie. Overzichtelijk, 
goed financieel beheersbaar en gezien 
de grote schaal waarop alles georgani-
seerd kan worden „ongetwijfeld"goed-
koop. Of mensen zich er gelukkig mee 
voelen is van ondergeschikt belang. 
Een dak boven hun hoofd, regelmatig 
voorzien van eten en drinken, meer kun-
nen we ons niet permiteren. Met een 
variant op de Franse  schrijver/musicus 
Boris Vian lijkt het nieuwe adagium „En 
al wat klein is breken  we af". 
Lompe, ongenuanceerde opmerkingen 
lijken het, boosaardige  verdachtmakin-
gen gericht tegen Provinciale plannen-
makers, die mogelijk niet hun rug tegen 
de muur staan, maar die in ieder geval 
bereid zijn op te treden  als handlan-
gers/uitvoerders  van  de bedenkers van 
de „zorgzame samenleving"• Een „zorg-
zame samenleving" die vooral schijnt te 
betekenen dat ieder maar voor zichzelf 
zorgt en dat de gemeenschap zo'n beet-
je de laatste is op wie je  moet terugval-
len. Ieder voor zich en God voor ons 
allen. Waarbij gemakshalve vergeten 
wordt dat God voor de minder bedeel-
den zelden veel aardse  troost bete-
kende. 

ONS BEZWAAR 

Komt onze boosheid voort uit selectieve 
verontwaardiging die geënt is op het je 
al bij voorbaat afzetten tegen alles wat 
van overheidswege bedacht wordt? 
Geenszins. Ons bezwaar  tegen de hui-
dige manier waarop provinciale over-
heden hun financieringsproblemen 

 wensen op te lossen  karnrvoo voort de 
 

constatering, dat de belangent ut  en het 
welzijn van ouderen niet of nauwelijks 
een rol spelen. 
Wie zoals de provincie Utrecht een aan-
tal bestaande verzorgingstehuizen (19) 
op een lijst „mogelijk te sluiten bejaar- 
denoorden" plaatst 

 inwonen. 
	vergeet dat er men- 

sen
Mensendie ongevraagd 

geconfronteerd worden met een grote 
inbreuk op hun leven. Een  bewoner van 

één van de met sluiting bedreigde 
Utrechtse huizen zegt hierover: „Zo 
denkt men kennelijk met oude mensen, 
die hun leven lang de hitte van de dag 
gedragen hebben, te kunnen omgaan. 
Zonder overleg worden we op de 
schroothoop geveegd" 
Een ander potentieel tot verhuizing ge-
dwongene merkt op: „Ik zou het schof-
ten vinden als de plannen doorgaan. 
We gaan niet weg, of ze zouden ons met 
de overvalwagens moeten komen ha-
len". Weer een andere oudere zegt: „Als 
ze mij van hier naar de stad zouden ver-
plaatsen, betekent dat mijn dood". 
Duidelijk is dat de betrokken ouderen 
geen boodschap hebben aan de argu-
mentatie waarmee de provincie Utrecht 
haar voornemens rechtvaardigt. 
En waarom zouden ze ook, als op geen 
enkele manier blijkt dat de hele opera-
tie vanuit „hun belang" is ingegeven. 
Wat koop je als oudere tehuisbewoner 
voor het verhaal dat de provincie tot 
sanering van verzorgingsplaatsen wil 
overgaan, (waarbij zij rekening houdt 
met spreiding over het plangebied, in-
frastrukturele kwaliteit, de normgrootte 
van 40 bedden, de behoefte naar ge-
meente en de buurtfunktie van een te-
huis) als je tevreden bent met waar je zit 
en zeker de behoefte niet hebt om weg 
te gaan. 

„Mensen zijn geen postpakketjes" 
schreef men jaren geleden al in de Liu-
manitas uitgave „Voet tussen de deur-
(1975). Overdreven gesteld hoorde je 
toen van diverse kanten zeggen, er is 
geen mens die daar van uit gaat. Maar 
inmiddels blijkt duidelijk dal uit effi-
ciëntie- en planningsoverwegingen de 
postpakketffloscfie opgeld doet. 

De provinciale ambtenarij en beleids-
makers zullen zich ongetwijfeld beroe-
pen op overmacht. We moeten roeien 
met de riemen die de regering in Den 
Haag aanreikt." 
Het zou beter zijn als zij zich minder grif 
leenden voor deze afbraak van zorg-
voorzieningen zonder alternatief en de 
Haagse bestuurders wezen op de absur-
de, onmenselijke konsekwenties van 
hun „zorgzame samenleving". 

MICHAEL KERKHOF 
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Sociale Alarmering 
Het technisch vernuft zorgt 
voor steeds meer alarme-
ringssystemen die uiteinde-
lijk wel mensen in aktie moe-
ten brengen en zoiets vraagt 
een goede organisatie-op-
zet. In Noord-Brabant is al 
enige tijd een provinciale 
servicegroep sociale alar-
mering aktief, die haar erva-
ringen gebundeld heeft in de 
brochure Praktijkwijzer bij 
de opzet en uitvoering van 
sociale alarmering'. 
Deze brochure is voor f 6,—
plus verzendkosten verkrijg-
baar bij PSSA p/a Willem II-
straat 23, 5038 BA Tilburg, 
tel. 013-352625. Tegen ver-
zendkosten is tevens een vi-
deoband over Sociale Alar-
mering te leen. 

Vaste behuizing MMO 
Via een experimentele sub-
sidie van het ministerie van 
WVC beschikt de Landelijke 
Vereniging Groepswonen 
van Ouderen (LVGO) sinds 
kort over een nieuw perma-
nent secretariaatsadres: 
Korte Elisabethstraat 13, 
35111G te Utrecht, en dage-
lijks van 10.00 tot 16.00 uur 
telefonisch bereikbaar: 030-
318222. 
Door de WVC-steun kan het 
LVGO tevens een woon-
groepadviseur aanstellen. 
Deze functionaris zal in het 
hele land initiatieven tot 
woongemeenschappen van 
ouderen gaan adviseren. 

't Kan verkeren 
Met ingang van september 
geeft het Nederlands Insti-
tuut voor Maatschappij Op-
bouw (NIMO) een speciaal 
tijdschrift uit over verkeers-
veiligheid. Het blad „'t Kan 
verkeren„ is bedoeld voor 
ieder die zich de verkeers-
(on)veiligheid aantrekt. Zo-
wel jong als oud is regelma-
tig het slachtoffer van ver-
keersonveilige situaties. 
Een zaak die meer aandacht  

verdient. Voor gratis toezen-
ding kan men terecht bij PBV 
p/a NIMO, Havensingel 8, 
5211 TX 's Hertogenbosch. 

Opmerkelijke uitkomst 
Uit een in april gehouden on-
derzoek onder ABVA/1(AB°-
(kader)-leden, werkzaam bij 
de Sociale Dienst in Den 
Haag en bij het ministerie 
van WVC blijkt, dat men zich 
minder druk maakt om het 
herstel van koopkracht dan 
om het inleveren van ar-
beidstijd ten gunste van 
nieuwe arbeidsplaatsen. Als 
men zou moeten kiezen tus-
sen prijscompensatie en ATV 
(arbeidstijdverkorting) kiest 
een kleine meerderheid om-
wille van de werkgelegen-
heid nog steeds voor ATV, 
ondanks het feit dat het ef-
fect voor de werkgelegen-
heid als marginaal wordt be-
stempeld. De nauwelijks 
zichtbare herbezetting wordt 
door een meerderheid van de 
kaderleden geweten aan la-
ge herbezetting: zo is bij de 
Sociale Dienst de ATV vrij 
opneembaar bij het vakan-
tieverlof. De noodzaak tot 
herbezetting wordt hierdoor 
minder gevoeld. 

Nuchter aan het werk 
In september begon het mi-
nisterie van WVC een groot-
scheepse campagne tegen 
alcoholmisbruik op het 
werk, waarvoor per jaar 1,5 
miljoen gulden wordt uitge-
trokken. Aan de aktie wordt 
ironisch genoeg meegewerkt 
door de alcoholindustrie. De 
campagne heeft vooral een 
waarschuwend karakter. 
Werknemers met drankpro-
blemen zal worden gewezen 
op de konsekwenties van 
hun drinkgedrag voor hun 
persoonlijk welzijn alsmede 
op de nadelige gevolgen 
voor de bedrijven waar men 
in dienst is. 

Uitgeteld 
De landelijk opererende Al-
gemene Vereniging Pa-
tiëntbelangen (AVP) is letter-
lijk (bijna) uitgeteld. On-
langs verklaarde de recht-
bank in Middelburg de in 
Goes gehuisveste AVP fail-
liet. De AVP kwam in deze 
situatie nadat het ministerie 
van WVC in maart de subsi-
die aan de vereniging stop-
zette. WVC beëindigde de  

subsidie "omdat patiënten 
hun recht voldoende kunnen 
halen bij het medisch tucht-
college en bij de inspectie 
voor de volksgezondheid." 
De failliete AVP probeert 
haar werk nu anders georga-
niseerd voort te zetten. Zij 
streeft daarbij naar zelfstan-
dige regio-afdelingen. 

De eerste prijs 
„De eerste prijs" is een film 
over misverstanden en voor-
oordelen bij ouderen over 
jongeren en omgekeerd. De 
film duurt 30 min. en werd in 
opdracht van de NFB door 
Dala Filmprodukties ge-
maakt. De film wil de kloof 
tussen oud en jong helpen 
overbruggen, maar biedt 
geen kant en klare oplossin-
gen. Uitstekend geschikt als 
aanzet van discussies. Over 
dit probleem verscheen te-
vens een boekje bij de Neder-
landse Federatie voor Oude-
renbeleid. 

„De eerste prijs" is te koop 
(kosten 50 gulden) of te huur 
(voor 25 gulden) bij het NIAM, 
Het Nederlands Instituut 
voor Audiovisuele Middelen, 
Sweelinckplein 33 Den 
Haag, tel. 070-469561. 
„Rond levensloop en ouder 
worden" Jongeren-Ouderen 
Aktiewijzer deel 7, kan be-
steld worden door f 5,— (in-
clusief portokosten) over te 
maken op gironummer 
531100 ten name van NFB, Ei-
senhowerlaan 114, 2517 KM 
Den Haag, onder vermelding 
van de titel. 

Beurs voor Senioren 
Het bestuur van de Stichting 
„Beurs voor Senioren" en de 
directie RAI Gebouw b.v. 
hebben besloten hun samen-
werking te beëindigen. Het  

stichtingsbestuur heeft 
thans besloten opnieuw met 
de „Rijnhal", Arnhem, te 
gaan samenwerken. Met de 
directie is inmiddels over-
eengekomen de landelijke 
„Beurs voor Senioren" in 1987 
te organiseren van 21 tot en 
met 25 september. Het ligt in 
de bedoeling om de beurs 
hierna jaarlijks te houden, 
waarbij zal worden inge-
speeld op vernieuwingen in 
het ouderenbeleid, nieuwe 
produkten en diensten voor 
ouderen, enz. Parallel aan 
de „Beurs voor Senioren" 
wordt een evenementen-pro-
gramma voor en door oude-
ren georganiseerd. Boven-
dien zullen tijdens de beur-
speriode één of meer sympo-
sia, gericht op actuele ont-
wikkelingen binnen het ou-
derenbeleid, worden ge-
houden. 

Aandacht voor dementie 
Bij de wereldgezondheidsor-
ganisatie (WHO) verscheen 
een uitgebreid rapport over 
de dementie-problematiek: 
'Dementia in later life; re-
search and action', waarin 
wordt aangedrongen op een 
wereldaktieplan over de-
mentie, met bijzondere aan-
dacht voor onderzoek en 
voorlichting. 
Het rapport is verkrijgbaar 
via de boekhandel. Ook in 
ons land groeit de belang-
stelling voor de dementie-
problematiek. Vorig jaar no-
vember besteedde de NCRV 
haar TV-programma 'Rond-
om 10' aan dit thema. Dit pro-
gramma is nu te huur op vi-
deoband bij de stichting 
Film en Wetenschap, Henge-
veldstraat 29, 3506 GN te 
Utrecht, tel. 030-719694 (ope-
ningstijden 9-12.30 en van 
13.30-16.45 uur). 

Kerstmis voor 40+ 
Van 24/12 tot 29/12 a.s. orga-
niseert de Kerstgroep 40+ 
Groningen/Drente ook dit 
jaar weer een vakantieweek 
voor 40-plussers in De 
Veenhorst te Midlaren. Er 
wordt gemengd geslapen op 
2 slaapzalen en corveedienst 
is verplicht. Leden van de 
werkgroep zijn afkomstig uit 
Humanitas, HV, NVSH, NI-
VOW en een Naturistenvere-
niging. Kosten f 140,— per 
persoon. Aanmelding en in-
formatie bij Greeth Bus, tel. 
050-343832. 
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GEEF'S WAT 
WEG VAN 

HUMANITAS 
ROEREND GOED LEPELTJE 

Dit lokt beslist een gesprek over Humanitas uit: zwaar 
verzilverd theelepeltje met Humanitas-vignet. In keu-
rig doosje, f 6,50. 

DAT DRAAGT HUMANITAS UIT! 
De sterke, sportieve linnen draagtas met naam en vig-
net. Naturel met blauwe opdruk, f 5,—. 

SPELDJE VOOR WERKERS 
Voor wie bent u? 0 ja, van Humanitas! Dat zie je aan het 
speldje op de revers. Zwaar verzilverd draagmodel, 
alleen voor leden, f 2,50. 

HUMANITAS BLAUWSCHRIJVER 
Prima, hervulbare balpen met blauwe vulling. Voor-
zien van naam en vignet, 0,75. 

Te bestellen door overmaking van genoemd bedrag op 
giro 582000 t.n.v. Humanitas Centraal Bureau te 
Amsterdam. Vermeldt op de regel 'mededelingen' welk 
artikel u wenst. 

UITAFDELINGEN 

Op verzoek van de Werk-
groep „mensendierentrouw" 
heeft de videogroep KINK 
met financiële steun van Hu-
manitas een 26 minuten du-
rend filmpje gemaakt: „Mijn 
hond en ik blijven bij el-
kaar." Dit alleraardigste 
filmpje is een goede aanzet 
tot een gesprek over dit on-
derwerp. Helaas wordt huis- 

'Beginnen met Erasmus en 
eindigen met Gods zegen 
over de voorgenomen bezui-
nigingen in de troonrede, is 
een humanistische godslas-
tering', aldus Humanitas' 
voorzitter dr. H. Rengelink 
tijdens zijn rede in de op 2 
oktober j1 te Leeuwarden ge-
houden, ledenvergadering 
van Gewest Friesland, die 
geheel in het teken stond van 
de voorgenomen bezuinigin-
gen op het welzijnswerk. 
De heer Rengelink wees erop 
dat het wederom de zwak-
sten in de maatschappij zijn, 
die het zwaarst door deze 
voorgenomen maatregelen 
worden getroffen. De ver-
schillen tussen de 'have's' en 
de 'have-nots' worden steeds 
groter als gevolg van de keu-
zen die het kabinet steeds 
maakt, waarbij de private 
rijkdom bevorderd en de col-
lectieve armoede vergroot 
wordt. 
Hij gaf dit met enige voor-
beelden uit de gezondheids-
sector aan. 

Mevrouw H. Bruinsma-Kleij-
wegt, lid van Gedeputeerde 
Staten (PvdA) karakteriseer-
de de bezuinigingsmaatre-
gelen als 'alleen maar ellen-
de', terwijl de heer W. de 
Pree, lid van de Tweede Ka-
mer (PvdA), in een kort histo-
risch overzicht aangaf dat 
het in voorgaande kabinet-
ten in gang gezette welzijns-
beleid door dit kabinet om-
gebogen wordt tot een louter 
zorgbeleid. 

Over de uitwerking van de 
bezuinigingen, die vooral op 
plaatselijk niveau tot uiting 
zullen komen, riep de heer 
Rengelink alle leden op om 
waar mogelijk op gemeente-
lijk of provinciaal niveau 
aanwezig te zijn om druk uit 
te oefenen op het aldaar te 
voeren beleid, teneinde er 
zorg voor te dragen dat de 
kwaliteit van het bestaan 
niet verder aangetast zal 
worden. 

dieren in vele verzorgings-
huizen de toegang gewei-
gerd. 

Voor groepen ouderen die 
over dit onderwerp willen 
praten is de film beschik-
baar. Inlichtingen bij Huma-
nitas, p/a MDE Postbus 261 
3800 AG Amersfoort, tel. 033-
63 39 24. 

HunumisAiss che godslastering! 

EN GEWESTEN 

OP 17 september j.l. opende Rotterdam's wethouder Hender-
son (Sociale Zaken en Volksgezondheid) aan de Heemraad-
singel een nieuw onderkomen van Humanitas, dat bewoond 
gaat worden door de afdeling Maatschappelijk Werk Huma-
nitas en de Stichting Maatschappelijk Werk Rotterdam. 
Samen gaan ze verder door het leven als Federatie Algemeen 
Maatschappelijk Werk Rotterdam. 

Mensendierentrouw 
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WIE ZELF WEL EENS f 8.000, WIL ~NEN 
MET EEN TEL 	ELLETJE MOET VANDAAG NOG f 2,50 

OVERSCHRIJVEN OP POSTGIRO 538 — ZEG HET MAAR! — HILVERSUM 

Alléén postgiro, geen bankgiro. Vermeld op de regel 
'mededelingen' wat volgens u het laatste woord is van 
de slagzin „Humanitas helpt 	 

U kunt kiezen uit: 

a. ouderen 

b. mensen 

c. humanisten 

Goed beantwoord? Dan loot u mee om in de uitzending 
ZEG HET MAAR! op 24 november a. s. mee te spelen 
met kans op een hoofdprijs van f 8.000,—. Uw rijks-
daalder komt ten goede aan het werk van Humanitas. 

UY FSri 	INOS [c! 

EN LE H7 ONS 
lN VERZ0EKINGsr— 

MAAR VERLOS ONS VAN 

E GEHAN>ICATEN. 
1 

(Met toestemming overgenomen 
uit De Groene Amsterdammer) 
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