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Dat is niet helpen; 
dat is bedéling! 
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„Te oud? 
Ben je bedonderd!" 

Kunt u me zeggen 
hoe dat zit? 
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0 23 maart 1985 overeed in Den 
Haag Anton Constandse, weten- 
schapper en publ icist, vrijdenker en 
anarchist. Meer dan 60 kier heeft 
Anton Constandse mensen aan het 
denken gezet: dogma's ondergra- 
ven, de autonomie van de vrije 
mens verdedigd, met tieo0ogen ge- 
discussieerd. 

Wat vaR er na Anton Constandse 
nog te zeggen over de ideeën van 
Anton Constandse? 

'e& veeH 

Dat doen we dan ook. Op zaterdag 
13 september 1986 in 	Meine 
Komedie in Amsterdam, op histori- 
sche grond. Met alls thema „Anton 
Constandse en de meningsvor- 
ming". 

U kunt er bij zijn aDs u tijdig ƒ 112,50 
p.p. overmaakt op postgirorekening 
van het HSN, nr 550334. Onder 
vermeDding AC-dag 1986. 

Humanistisch Studiecentrum Nederland 
Postbus 71, 1000 AB Amsterdam 

IK -MEM WAM 

 

hm 

 

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. 

,,,H,„ teveel • • • 
Laat ik beginnen met U te 
schrijven dat de inhoud van 
uw blad steeds boeiend is en 
ik het vcrn A tot Z lees. Maar, 
als oud lerares Grieks en La-
tijn erger ik me eraan, dat nu 
vele uit het Grieks afgeleide 
woorden tegenwoordig met 
een 't' inplaats van met 'th' 
worden geschreven; antro-
poloog i.p.v. anthropoloog. 
Aan de andere kant staat in 
uw blad een artikel over 
„thermincrle thuiszorg". Hier-
moet nu juist wel alleen een 

staan. Het komt ncrmelijk 
van het Latijnse woord „ter-
minus" dat einde betekent. 

H. J. ICrook BUSSUM 

As over mijn hoofd. Mijn 
hand tikte een „h„ teveel dus 
ik kan zelfs de zetter de 
schuld niet geven. Mea cul-
Pa- 

E.S. 

Mag 51 ook? 
Humcrnitas geldt zeker als 
een koploper in het pleidooi 
voor de emancipatie van ou-
deren in onze samenleving. 
Via de uitgave van de JOT-
gespreksmappen is bijvoor-
beeld herhaald aandacht ge- 

Begin april stelde het be-
stuur van de Humanistische 
Stichting voor Huisvesting 
van Bejaarden H. A. Lorentz-
huis te Velp een „beleids-
plan" vast voor de komende 
periode. Het plan kwam tot 
stand na inspraak door be-
woners, de commissie van 
overleg en medewerkers en 
beoogt „de beschikking heb-
ben over uitgangspunten 
voor een eenduidig beleid". 
De geldigheidsduur van het 
plan is bewust beperkt tot 
„de komende tijd". 

vraagd voor de positieve mo-
gelijkheden van de zoge-
naamde 3de levensfase. Bin-
nen dit kader is ook stelling 
genomen tegen allerlei vor-
men van leeftijddiscrimi-
natie. 
Des te opmerkelijker is het, 
dat de vereniging in haar le-
denblad van jongstleden 
april/mei een personeelsad-
vertentie opnam waarin leef-
tijddiscriminatie voorkomt. 
Bejaardencentrum 'De Post-
en' uit Enschede vraagt 
daarin een directeur wiens 
leeftijd tussen de 35 en 50 
jaar moet liggen. Ongetwij-
feld zal deze leeftijdbegren-
zing ingegeven zijn vanuit 
praktische overwegingen. 
Maar een sluitende recht-
vacadiging kcm dit nooit op-
leveren. Mag 51 jaar of ouder 
ook? Ja, waarom niet, zou-
den wijzeggen. Maar klaar-
blijkelijk zijn ook humanisti-
sche organisaties nog altijd 
onvoldoende doordrongen 
van het feit, dat het leven na 
de 50 niet ophoudt. Ook 
maatschappelijk niet! Hier 
moet dan ook alle ruimte aan 
gegeven worden. Kortom, 
een 50-plusser aanstellen 
als directeur van een bejaar-
dencentrum moet kunnen. 

De Jong Oud Trust 

In het plan is ruim aandacht 
voor zaken zoals: beleid ter-
zake opname- en overplaat-
sing, samenwerking met an-
dere organisaties, bewoners 
en medewerkers, de organi-
satie en interne informatie. 
Uiteraard is het geheel geënt 
op de aansluiting op de hu-
manistische levensvisie. 
Voor belangstellenden is het 
„beleidsplan" H. A. Lorentz-
huis verkrijgbaar door f 7,50 
over te maken op bankrek. 
68.80.12.426 t.n.v. NMB, post-
rek. bank 826319. 

Wéten waarmee je bezig bent! 
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LEGATEN 
Zij, die Humanitas in hun laatste wilsbeschik-
king een legaat wensen toe te kennen, zouden 
hiervoor de volgende formulering kunnen ge-

bruiken: 

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

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

som groot 	  gulden." 

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

11% ingevolge artikel 24-1, 4' alinea van de Suc-
cessiewet 1956, terwijl voor 1986 voor schenkin-
gen een bedrag van ƒ 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 (rekeningar. 

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 afwik-
keling van nalatenschappen. Inlichtingen bij: 

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

Mijn hartekreet is, dat ik zou willen, dat 
iedereen daadwerkelijk bereid is te 
helpen. 
Er is geen land ter wereld waar de 
(groot)ouders in hun gebrekkige nada-
gen zo gemakkelijk buiten de familie 
worden afgeschoven als Nederland. 
Maar bijna geen land ter wereld heeft 
-met z'n AOW, WAO, wWV, Bijstand 
etc. - een zo goede sociale zorg als Ne-
derland (tenminste: nog, want er wordt 
wel teruggedraaid!). In 't algemeen ge-
zegd: de Staat heeft een systeem van 
maatschappelijke dienstverlening ge-
schapen, waaraan wij allemaal bijdra-
gen of hebben bijgedragen. Maar hoe is 
't met het sociaal gevoel van ieder van 

ons? Hoevelen van ons die het fysiek 
makkelijk aankunnen, zijn bloeddonor? 
Wie laat zijn hond langs  de stoeprand 
poepen i.p.v. langs de huismuur? Wie 
helpt een aarzelend kind of moeizaam 
lopend oudere naar de overkant van de 
straat? 
En welke Nederlanders zijn bereid tot 
actie als er iets niet klopt in het sociaal 
zorgsysteem van ons land? Als anderen 
zo (on)nodig ouderen in verpleeghuizen 
en bejaardenoorden willen stoppen 
waar ze vaak nog bedild  worden OOk? 
Als in een gemeente de gezinszorg over-
koepeld is en de katholieken en protes-
tanten de humanistische vertegen-
woordiger proberen weg  te coopteren? 
Als ROMs (dat zijn zigeuners, maar die 
ervaren dat woord als een scheldwoord) 
de hun beloofde verblijfsvergunning 
maar steeds niet krijgen,  integendeel, 
dat er consequent redenen opgebouwd 
of verzonnen worden om  ze individueel 
uit te wijzen? Wat doet u als in een huis 
voor verstandelijk gehandicapten een 
heel systeem er voor zorgt, dat ze niet 
met elkaar kunnen vrijen  en u zou een 
andere oplossing weten? En laat u de 
Staat alles alléén doen voor de bijna 
750.000 werklozen in Nederland? Zou u 
iets willen doen voor mensen die zich 
erg eenzaam voelen? Of voor mensen 
die zich geringeloord voelen door art-
sen of tieners die zich voortdurend door  

hun ouders getreiterd voelen of ouders 
die geen raad weten met hun drugver-
slaafde kinderen? Of voor mensen die 
diep in de put zitten omdat hun echtge-
no(o)t(e) is overleden of omdat ze van 
zichzelf weten snel te zullen sterven? 
Wilt u ook iets doen voor de Derde We-
reld? Voor de slachtoffers van mis-
drijven? 

Voor alles wat ik hierboven noemde en 
voor nog heel wat méér (bv. gezinshui-
zen en -voogden, opvang- en informa-
tiecentra) kunt u bij Humanitas terecht. 
Lees er het werkplan van de vereniging 
maar op na. Maar u moet wel iets willen 
dóen: het kost al gauw veel tijd, zeker 
als iets in uw woonplaats nog moet wor-
den opgestart. Maar u heeft talloze mo-
gelijkheden: vrijwilligerswerk "in de 
front-linie", maar ook organisatorisch 
of bestuurlijk. 
Nu weet u meteen ook waarom ik lid 
van Humanitas ben. Dat is, omdat ik 
ertoe wil bijdragen dat mijn medemens 
zo fijn mogelijk en met zoveel mogelijk 
respect voor zijn eigenheid kan leven: 
VAN MENS TOT MENS, dus. 

Hurnanitas'hoofdbestuurder Siegfried Breu-
er heeft sinds eind april de plaats ingeno-
men van Jo Witteveen, die eind vorig jaar de 
functie van hoofdbestuurder èn van voorzit-
ter van de redactie van Van Mens tot Mens 
neerlegde. Met Siegfried Breuer heeft de re-
dactie dus weer een nieuwe voorzitter en in 
die functie slaakte hij zijn hartekreet!). 
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Verzeker uw vakantie 
Veel Nederlanders zijn al weer druk be-
zig voorbereidingen te treffen voor de 
komende vakantie. Een onbezorgde pe-
riode? Toch kan men te maken krijgen 
met allerlei onverwachte gebeurtenis-
sen die nare financiële gevolgen kun-
nen hebben. Om de vakantieganger 
hierbij behulpzaam te zijn geeft het Bu-
reau Voorlichting Verzekering een gra-
tis folder uit. „Vakantie en Verzekering 
1986". Een folder met actuele, prakti-
sche informatie over verzekeringsvor-
men die een rol spelen bij verblijf in 
binnen- en buitenland. 
U kunt de folder bestellen per briefkaart 
bij het Bureau Voorlichting Verzeke-
ring, Postbus 990, 2501 CZ Den Haag. 

's Lands wijs 's lands eer, zegt men wel 
eens. Toch is het moeilijk vol te houden 
dat onder het mom van een zogenaam-
de culturele eigenheid alles is goed te 
praten. Een waardeoordeel? Ongetwij-
feld, maar wie zegt dat dat verboden is. 
In het januarinummer 1985 van haar 
blad „Wordt vervolgd" besteedt Amnes-
ty International uitgebreid aandacht 
aan de Islam en de mensenrechten. Op 
heldere wijze wordt uiteengezet dat de 
Islam vele gezichten kent en vooral een 
leer is van regels, voorschriften en ritu-
elen, die per land kunnen verschillen 
en daarmee de diversiteit van de Islam 
gestalte geven. De Islam kent meer mo-
derne en meer traditionele stromingen, 
waarvan de laatsten individuele men-
sen zwaar op de huid kunnen zitten en 
soms letterlijk vermorzelen. De zoge-
naamd fundamentalistisch geo-
riënteerde Islam poogt zowel het pu- 
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blieke als private leven van mensen te 
doordrenken van voorschriften en gebo-
den. Afwijkingen worden niet getole-
reerd en streng bestraft. Mensenrech-
ten verhalen komen in deze niet van 
pas, omdat het mensenrechten idee in-
dividueel gericht en westers van origi-
ne zou zijn. Binnen het fundamentalis-
tisch islamitisch denken bestaan 
slechts van god stammende rechten 
van de gemeenschap die maatgevend 
voor het handelen zijn. Cynici constate-
ren echter bij herhaling dat zulke rech-
ten niet zelden samenvallen met de be-
langen van wereldlijke en geestelijke 
leiders. Een informatief, boeiend en tot 
waakzaamheid dwingend thema-
nummer. 

Verkrijgbaar bij Amnesty International, 
Keizersgracht 620, 1017 ER Amsterdam, 
tel. 020-264436 

Het Nationaal Instituut voor Budget-
voorlichting (NIBUD) heeft een nieuwe 
brochure uitgegeven, 'Uw budget als 
huisbaas'. Met behulp daarvan kan 
iedereen voor zichzelf op een rij zetten 
of de kosten van een bepaalde woning 
passen in het totaal van het huishoud-
budget. 
De brochure is bedoeld voor hen die 
overwegen een (nieuwe) woning te ko-
pen of te huren. 'Uw budget als huis-
baas' is dan een hulpmiddel bij het ne-
men van een financieel verantwoorde 
beslissing. 
In principe maakt het geen verschil of 
het gaat om een huurwoning of een 
koopwoning. Het gaat om de totale net-
to-woonlasten. Wel leidt kopen ge-
woonlijk tot aanzienlijk hogere eenma-
lige kosten die, samen met de koopsom, 
gefinancierd moeten worden. 
Woonlasten zijn voor de meeste huis-
houdens de grootste uitgavenpost op de 
begroting. Huur, hypotheek, gas enzo-
voorts zijn bovendien vaste lasten. Ze 
zijn niet op korte termijn te veranderen. 
Anders gezegd: je zit er lang aan vast. 
De keuze van een woning is dus een 
zeer belangrijke budgetbeslissing, ook 
op langere termijn gezien. 
Het NIBUD doet geen uitspraak over de 
vraag of kopen dan wel huren de voor-
keur verdient, welke hypotheekvorm de 
beste is, hoe ver je kunt gaan met het 
bezuinigen op posten als vakantie, kle-
ding of inventaris. De brochure is een 
hulpmiddel voor consumenten die zelf 
tot een weloverwogen besluit willen ko-
men en kan worden besteld door over-
making van f 8,50 per exemplaar of giro 
368700 van het NIBUD, Den Haag, onder 
vermelding van 'UW budget als huis-
baas'. 

Uw budget als huisbaas 

Kinderen bedreigd 
Moge elk geval van kindermishande-
ling één geval te veel zijn, verontrus-
tend is dat kindermishandeling helaas 
niet tot de uitzonderingen behoort. 
Volgens een artikel in Elseviers Maga-
zine sterven er jaarlijks 150 á 200 kinde-
ren aan de gevolgen van mishandeling. 
Met name jonge kinderen moeten het 
ontgelden. Van alle kinderen die met 
mishandeling te maken krijgen is 40% 
onder de zes jaar en 90% onder de tien. 
In februari stelde de jurist J. H. S. van 
Herten in het Nederlands Juristenblad 
voor om een aangifteplicht in te stellen 
voor diegenen die regelmatig in de ge-
legenheid zijn mishandeling te signale-
ren. Gepleit werd voor een algemene 
aangifteplicht. Kindermishandeling 
zou ook als een apart delict in het Wet-
boek van Strafrecht moeten worden op-
genomen. 
Waar het om gaat is, sneller in het be-
lang van kinderen te kunnen ingrijpen. 
Maar ook dan zijn de problemen nog 
lang niet van de baan. Dergelijke kin-
deren moeten opgevangen worden in 
bijvoorbeeld kinder dag-verblijven (en 
thuis slapen) en in klinieken voor inter-
ne gezinsbehandeling. Van dergelijke 
voorzieningen zijn er echter niet genoeg 
om het totaal aan probleemgevallen op 
te vangen. Het aantal mishandelde kin-
deren neemt echter nog toe. 
Volgens de vereniging tegen kinder-
mishandeling gaat het om minimaal 
10.000 gevallen. 

Islam & mensenrechten 



TECHNIEK EN OUDEREN 

Kunt u de techniek nog bijbenen? 
Creatieve toepassing gewenst 

De Stichting Toekomstbeeld der Tech-
niek organiseerde dit symposium. Op 
de achtergrond werkten het Nederlands 
Instituut voor Gerontologie en de Ne-
derlandse Federatie voor het Bejaar-
denbeleid ook mee. Interessante inlei-
ders waren prof. dr Ch. J. de Wolff, drs 
A. Klaassen van de Berg Jeths, dr W. A. 
van den Berg, dr ir K. Teer en mevr. drs 
A. Buijk. Vergrijzing, want daar ging 
het wel degelijk over, is geen plotselin-
ge doorbraak. Het gaat eerder om een 
sluipend proces, dat zo diep ingrijpt op 
talloze levensterreinen, dat het zeer 
grote maatschappelijke effecten zal 
hebben. 

ANDER BELEID 

Velen denken, als het over vergrijzing 
gaat, aan oud, ziek, versleten, niet 
meer creatief, onzelfstandig en gebrek-
kig. Maar er is natuurlijk ook een ande-
re kant aan de medaille, met als tref-
woorden ervaren, wijs, kras en wel-
overwogen. Het symposium was er op 
gericht, juist die laatste begrippen naar 
voren te halen. En dat was verheugend 
om juist te constateren in het gezel-
schap van de overwegend technisch in-
gestelde deelnemers. Zij wilden aan-
zetten geven tot een ander beleid voor 
de toekomst. Zij waren er van over-
tuigd, dat ook geavanceerde tech-
nieken niet zonder „de mens" kunnen. 
Mens en techniek zullen elkaar steeds 
intensiever ontmoeten. Want mensen 
zijn niet alleen consumenten van de 
techniek, zij produceren die techniek 
ook zelf. Techniek die knecht moet zijn 
voor de mens en geen meester. 
Dienend, niet heersend. 

WAAR ZIT HILVERSUM II 

Er werden leuke voorbeelden  aange-
haald. Zoals over de tegenwoordige ra-
diotoestellen. Geavanceerde, glim-
mende torens, waarbij je verstand moet 

Dit was toèn. . . mciár ook voor ouderen is 
„toen" voorbij. 

hebben van FM en AM, van stereotoe-
standen en ruisonderdrukkers. Maar 
waarop het woordje „Hilversum" ont-
breekt, zodat je eindeloos moet zoeken. 
Sprekend over hulpmiddelen voor ou-
deren en moderne techniek schilderde 
K. Teer (hij noemt zichzelf een ,,oudere 
technocraat", want hij was ooit direc-
teur van een Philips-laboratorium) de 
oude mens van vroeger: met een stok, 
bril een hoorschelp. Ook de oude holbe- 

woners hadden al een stok en maakten 
van hun hand een verlengde hoor-
schelp. En brillen hadden ze al bij de 

Egyptenaren. Vandaag gebruikt een 
mens met ingebouwde pace-maker een 
roltrap als hij een computer gaat kopen, 
die hij betaalt met zijn credit-card. Dat 
is geen science fiction meer,  
werkelijkheid. Nieuwe sociale structu 
ren zijn daarentegen nog maar 

- 

computer gekomen . 
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van „high tech", maa; vv.  e moeten nog 
gaan werken aan de „high touch". 

TWEEDELING VOORKOMEN 

De vergrijzing gaat door 
ons dan ook op voorbereiden, conclu- 

deerde het symposium. Wie de ouder-
dom heeft, heeft de toekomst . . . Maar 
de ouderen die komen weten meer en 
zijn meer gewend dan de huidige gene-
ratie boven de vijftig. Het bedrijfsleven 
zal zich meer moeten gaan richten op de 
oudere werknemer. Mensvriendelijke 
technieken moeten worden ontwikkeld 
om onnodige en voortijdige slijtage en 
veroudering te voorkomen. Daar zullen 
de managers nu al wat aan moeten 
doen, want ze weten wat er aan de hand 
is. De maatschappij is méér dan alleen 
het bedrijfsleven. Ook vrijwilligers zijn 
een deel van onze samenleving. De 
groei van de vergrijzing en de vermin-
derde ruimte voor de non profit-sector 
zal de behoefte aan vrijwilligerswerk 
doen toenemen. Dat betekent, dat we 
moeten waken voor een nieuwe twee-
deling in de maatschappij: aan de ene 
kant de jongeren in de beter betaalde 
functies en aan de andere kant de oude-
ren in de non profit-sector en het vrijwil-
ligerswerk. Isolement van de ouderen 
moet worden voorkomen. Daartoe is 
een bewust ouderenbeleid noodzake-
lijk, vanuit een gezamenlijke visie. Dat 
moet mogelijk gemaakt worden door 
creatieve toepassing van nieuwe tech-
nieken. Om te voorkomen, dat een 
nieuwe „standenmaatschappij" gaat 
ontstaan. 

Tijdens dit symposium viel mij op dat 
dit hele „gedachtengoed" zich al lang 
aan het ontwikkelen is binnen de kring 
van Humanitas. Waar een volle zaal 
min of meer ademloos naar luisterde, is 
in onze kring al jarenlang in discussie 
en tot op grote hoogte ook al in netbe-
leid opgenomen. Desalniettemin is het 
verheugend, dat ook in andere „welin-
gelichte kringen" de evolutie in het den-
ken over ouderen op gang is gekomen. 
Ik wijs u daarom graag op het boekje 
„Techniek voor ouderen", tot stand ge-
komen onder redactie van Ir M. Blom- 
Fuhri Snethlage en uitgegeven door

. 
	El- 

sevier. U kunt daar veel van uw gading 
in vinden. Vooral als u in de volgende 
eeuw „lekker oud" wilt worden. 

MARIUS HOFHUIS 

Mn,kij ENC 70,7 MEEKC 5 

Het ging op 20 mei in De Reehorst te Ede over de toekomst en 
de techniek, waar ouderen mee te maken krijgen. Over de 
vergrijzing en de ontgroening van de maatschappij. Maar 
vreemd genoeg kende ik bijna niemand van de aanwezigen 
bij het symposium over „ouderen en techniek". Hier was een 
geheel ander gezelschap bijeen, dan de mensen die je nor-
maal tegenkomt bij dergelijke manifestaties. Ik vraag me nog 
steeds af waarom, maar ik was blij dat ik er bij was. 



Fonds stimulering aktiviteiten 
In de periode van januari tot en met april 1986, verstrekte het Fonds Stimule-
ring Aktiviteiten van Humanitas onderstaande bijdragen: 

- Kinderkamp 1986, afd. Walcheren 	  
- Tijdelijke uitbreiding werktijd t.b.v. opbouwactiviteiten 

Flevopolder, gew. Noord-Holland 	  
- Ondersteuning activiteiten afd. Den Haag, adm. kracht 

voor halve dagen voor 2 jaar 	  
- Terminale thuiszorg, afd. Alkmaar, coordinator voor halve 

dagen 2 jaar 	  
- Kinderdagverblijf afd. Zuid-Limburg 	  
- Verstandelijk gehandicaptenzorg BKB Heerde coordinator 

voor halve dagen voor 1 jaar 	  
- Vrijwilligerswerk afd. Rotterdam, kosten vergoeding vrij- 

willigersco&dinator 	  
- Verstandelijk gehandicaptenzorg Nrd.-Brabant t.b.v. uit- 

breidingsactiviteiten 	  
- Videofilm „Mensendieren trouw", afd. Eemland 	 
- Start nieuwe activiteiten afd. Zld. Westerkwartier 	 
- Gespreksmap EUTHANASIE, gew. Groningen/Zeeland . . 	 
- Promotie videofilm ANDERS OUD, JOT-projekt 	  
- Start twee telefooncirkels, afd. Zwijndrecht 	  
- Startsubsidie div. activiteiten afd. Hoeksewaard 	 
- Experimenteel kinderkamp afd. Walcheren 	  
- Afd. Jeugdbescherming, ontwikkeling nieuwe activiteiten 

voor 4 jaar 	  
- Startsubsidie stg. Belangenbehartiging ex-TBR-gestelden, 

i.s.m. Projektgroep D. en S 	 
- Verpleeghuis Zeeland, themadag ontwerpmodel gew. Zee- 

land 	  
- Verstandelijk gehandicaptenzorg, opening G. V. T. Den 

Haag 	  
- Ondersteuning van jonge gehandicapten door vrijwilli- 

gersgroep afd. 3B-Gemeenten 	  
- Kinderkampen gew. Groningen 1987 t/m '89 	  
- Projekt „Over wonen van ouderen gesproken" gew. Noord- 

Holland 	  
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INFORMATIE 
OVER UW GEBIT 

Sinds kort beschikt de Nederland-
se Maatschappij tot bevordering 
der Tandheelkunde over een 
drietal „TIP-bureaus", Tandheel-
kundige Informatie Punten. Op 
deze TIP-bureaus kunt u terecht 
met al uw vragen en problemen 
over uw gebit. Op het gebied van 
de tandheelkundige behandelin-
gen bestaan talrijke mogelijkhe-
den. De TIP-informateurs en in-
formatrices kunnen u daar alles 
over vertellen. De opzet is, dat u 
daarmee zelfstandig uw mening 
kunt vormen en besluit kunt ne-
men over de behandeling die u 
wenst. Alleen als het niet moge-
lijk is u goed te adviseren zonder 
een tandarts komt deze er ook bij. 
Maar de TIP-tandarts behandelt 
niet. Hij kijkt alleen en geeft u 
advies. 
U kunt ook een onafhankelijk oor-
deel vragen over de behandeling, 
die uw eigen tandarts heeft voor-
gesteld of misschien zelfs al uit-
gevoerd. De TIP-bureaus nemen 
echter geen klachten voor u in be-
handeling. Zij zullen u daarvoor 
verwijzen naar de aangewezen 
instanties. Het eerste bezoek aan 
een TIP-bureau is gratis. Voor een 
tweede bezoek, als inschakeling 
van een TIP-tandarts noodzake-
lijk is, wordt een kleine bijdrage 
(f 2,50) gevraagd. 

De adressen en telefoon-num-
mers van de TIP-bureaus zijn: 

UTRECHT 
„Albert van Koningsbruggen", 
Beneluxlaan 924, 
3526 KJ Utrecht, 
telefoon 030-890472. 
Openingstijden: 
maandag van 15.00-18.00 uur 
dinsdag van 11.00-14.00 uur 

SITTARD 
Gebouw !KG 
Wilhelminastraat 2, 
6181 KN Sittard, 
telefoon 04490-12324. 
Openingstijden: 
dinsdag van 10.00-13.00 uur 
woensdag van 15.00-18.00 uur 

GRONINGEN 
Gebouw GG en GD. 
Winschoterkade 12, 
9711 EA Groningen, 
telefoon 050-712523. 

Openingstijden: 
maandag van 13.00-16.00 uur 
dinsdag van 13.00-16.00 uur 

Opmars alternatieve geneeswijzen 

6 WM NEME 794 HEM 

In opdracht van de Nationale raad voor 
de Volksgezondheid is onderzoek ver-
richt naar de omvang van alternatieve 
geneeswijzen. Het onderzoek werd uit-
gevoerd door medewerkers van de uni-
versiteit van Amsterdam. Door 35 orga-
nisaties van alternatieve genezers, met 
in totaal 5500 leden, werd medewerking 
verleend. Een en ander resulteerde in 
het rapport „Beroepsorganisaties alter-
natieve geneeswijzen". Volgens de 
schatting in het rapport, behandelen 
beoefenaren van de natuurgeneeswij-
ze, paranormale geneeswijze, homeo-
pathie, anthroposofie, acupunctuur en 
de manuele geneeswijze, jaarlijks ruim 
1 miljoen patiënten.  Aangenomen 
wordt, dat er per jaar enkele honderden 
miljoenen guldens in het alternatieve 
circuit omgaan. Het  aantal patiënten 
dat hun heil bij de alternatieve genees-
wijzen zoekt neemt met sprongen toe. 
Wellicht heeft dit te maken met het per-
soonlijk gerichte van de diverse soorten  

\\ \‘ 	 11'  / • /"Pe.f  

Veel aandacht voor gezond eten. 

behandeling. Hun meest gemeen-
schappelijk kenmerk is namelijk; veel 
tijd voor de patiënt, aandacht voor heel 
de mens en veel aandacht voor de voe-
ding. 



Keetje Ruizeveld. 

Dubbelpresentatie 
Op 26 mei vond er in het Neder-
lands Filmmuseum te Amster-
dam een dubbele presentatie 
plaats. In première ging de film 
'Het gat in de muur' en er werd 
een eerste exemplaar uitgereikt 
van het boek 'Te oud? Ben je be-
donderd!' 
Beide produkten gelden als nas-
leep van de vorig jaar gepasseer-
de 80ste verjaardag van de be-
kende ouderenemancipatie pro-
pagandiste mevrouw Keetje Rui-
zeveld. Op haar 80ste verjaardag 
kreeg mevrouw Ruizeveld van 
een 10-jarig meisje een fototoes-
tel met het verzoek foto's te ma-
ken van situaties waarin zij ver-
zeild raakt en waar anderen van 
kunnen leren. En Kee zou Kee niet 
zijn, als zij dit verzoek niet in da-
den had omgezet. Pratend, luiste-
rend, fotograferend en schrijvend 
stelde zij het boek 'Te oud? Ben je 
bedonderd!' samen. De film 'Het 
gat in de muur' sluit hierop aan. 
Mevr. Ruizeveld wordt gevolgd in 
haar confrontaties met voorbeel-
den van taboes met betrekking tot 
ouderen. 
Boek en film vormen een unieke, 
elkaar aanvullende, combinatie. 
De door Kersten de Graaf gepro-
duceerde film is op videoband te 
koop of te huur bij het NCGV, Da 
Costakade 45, Utrecht, tel. 030-
935141 (huurprijs f 35,—). 
Het boek is een uitgave van Van 
Loghum Slaterus en in de boek-
handel te koop voor f 18,50. 

M.K. 

GEVRAAGD: 
SPERMADONOREN 

Sommige paren treffen hun hele leven 
lang alle mogelijke voorzorgen om géén 
kinderen te krijgen. Andere paren doen 
juist maand na maand hun best wèl een 
kind te verwekken. Tot blijkt dat een 
van beiden, man of vrouw, niet vrucht-
baar is. Dan volgt meestal een hele me-
dische toestand om te ontdekken, bij 
welke partner het probleem zich voor-
doet. Als blijkt, dat de man onvrucht-
baar is kan worden besloten  gebruik te 
maken van kunstmatige inseminatie 
met het sperma van een donor. In ca. 
75% van de gevallen leidt dat binnen 
een jaar tot succes, in 50% van de geval-
len zelfs binnen een half jaar. 

OP VRIJWILLIGE BASIS 
Om kunstmatige inseminatie  mogelijk 
te maken zijn donoren nodig, die hun 
sperma ter beschikking willen stellen. 
Dat gebeurt in Nederland gelukkig nog 
op basis van vrijwilligheid en zonder 
betaling. Er worden geen eisen gesteld 
aan opleiding, „bewezen"  intelligentie 
of iets dergelijks. In principe is iedere 
geestelijk en lichamelijk gezonde man 
tussen de 21 en 45 jaar welkom. De voor-
naamste eisen zijn een monogame le-
venswijze, het niet behoren  tot een risi-
cogroep in medische zin en het afwezig 
zijn van erfelijke afwijkingen  in de fa-
milie. Het wordt op prijs  gesteld als de 
partner op de hoogte is en geen be-
zwaar heeft. De donor blijft in Neder-
land, anders dan b.v. in Zweden, vol-
strekt anoniem. De vrouw komt niet te 
weten van wie het voor haar gebruikte 
sperma afkomstig is, de  man komt niet 
te weten voor wie zijn sperma wordt ge-
bruikt. Wat wèl wordt genoteerd zijn 
een aantal gegevens als huidskleur, 
haar en ogen en de etnische herkomst. 

donor Het uiterlijk van de 	ka
. Dat  

n immers 
herkenbaar zijn in het kind. d ai mt er s  bete- 
kent, dat voor een Marokkaans echt-
paar ook een Marokkaanse  donor wordt 
gezocht, voor een Moluks echtpaar een 
Molukse donor etc. 

REISKOSTEN VERGOED 
De Leidse Stichting Medisch Centrum 
voor Geboorteregeling  heeft regelma-
tig behoefte aan nieuwe  donoren. 
Iedereen, die aan de genoemde eisen 
voldoet, kan zich daarvoor  opgeven. 
Het adres is Kort RaPenburg 1, 2311 GC 
in Leiden, telefoon 071-126941.  Vooral 
een kandidaat-donor van  Surinaams-
Hindustaanse herkomst zou momenteel 
zeer welkom zijn . . . Donoren komen 
als regel lx per 2-4 weken een avond 
naar Leiden, reiskosten worden ver-
goed. Per cyclus van de vrouw zijn 2 á 3 
inseminaties nodig, terwijl 
laat goed is voor gemiddeld  twee  
minaties. Het spreekt dan ook k

lk ejacu- 

an 
 

dat de behoefte aan donoren groot is. root is. 
Voor nadere informatie  kunt u zich tot  

het hierboven genoemde adres wen-
den. U kunt desgewenst vragen naar 
dokter Van Schie of dokter Bieshuizen. 
Ook zij helpen mensen. Mensen die zo 
vol moed en optimisme zijn, dat zij be-
wust een kind willen. Desnoods via 
kunstmatige inseminatie met het sper-
ma van een donor. En waarom ook niet? 

E.S. 

Afgekocht 
Het vergrijzingsthema krijgt meer en 
meer belangstelling. Begin maart bo-
gen vele gemeentelijke vertegenwoor-
digers zich in de Rotterdamse Doelen 
over het onderwerp 'Vergrijzing in de 
stad'. Een opmerkelijk standpunt werd 
daarbij naar voren gebracht door prof. 
dr. J. G. Lambooy, hoogleraar economi-
sche geografie aan de universiteit van 
Amsterdam. Prof. Lambooy vroeg zich 
hardop af, of ouderen na hun arbeid-
zaam leven naast hun opgebouwde 
pensioenrechten eigenlijk nog meer 
recht kunnen claimen. Hebben zij wel 
recht op voorzieningen zoals huursubsi-
dies, subsidies op vervoer en allerlei 
reductieregelingen? Enig vraagteken 
hierbij leek hem zeker op zijn plaats. 
Met stelligheid beweerde prof. Lam-
booy, dat alle rechten via de pen-
sioenrechten als 'afgekocht' kunnen 
worden beschouwd. Overigens vond hij 
niet, dat de nu geldende tegemoetko-
mingen aan ouderen onmiddellijk zou-
den kunnen verdwijnen. De meeste be-
jaarden hebben vooralsnog een laag in-
komen en verkeren vaak in de buurt van 
het bestaansminimum. 

Vitamine A 
Het is reeds lange tijd bekend dat ge-
brek aan vitamine A op grote schaal 
blindheid veroorzaakt. Elk jaar raken er 
daardoor een kwart miljoen kinderen in 
de derde wereld visueel gehandicapt. 
De dagelijkse behoefte aan vitamine A 
voor kinderen kan al worden bevredigd 
met een handvol van de goedkoopste 
groenten en geel fruit. Met deze kennis 
kunnen ouders hun kinderen bescher-
men tegen de risico's van een vitamine 
A tekort. 
Onderzoek heeft echter uitgewezen dat 
blindheid niet het enige gevolg hoeft te 
zijn van vitamine A tekorten 
Vitamine A tekorten zijn de oorzaak van 
20% tot 30% van alle kindersterfte in de 
derde wereld. De zorg voor vitamine A 
voor kinderen is daarom een van de 
meest praktische en effectieve metho-
den in de strijd tegen de kindersterfte in 
de ontwikkelingslanden'. 

Uit: Unice".  Nieuws 
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„Tijdens een d 
las ik eeg 

Vij 

„Er zijn nu circa 1,8 miljoen mensen boven de 65, dat wil zeggen 
11.5% van de Nederlandse bevolking. In het jaar 2000 zal het 
aantal ouderen 15 of 16 procent van de bevolking gaan uitma-
ken; daar moet je met je beleid rui al rekening mee gaan 
houden. . .” 
„Het is een afwijking van de Nederlandse samenleving om 
voortdurend de illusie te wekken dat jong-zijn zo leuk is, maar 
helaas is jong blijven er voor niemand bij 1. 
„Je kunt vrouwen niet tot constante hulp aan moeder of groot-
moeder verplichten, dan gaat haar eigen beroepsleven naar de 
bliksem." Uitspraken van Elske ter Veld, lid van de Tweede 
Kamer voor de PvdA, met sociale wetgeving en ouderenbeleid in 
haar portefeuille. We praatten met haar in één van de zeer 
drukbezette koffiekamers in het gebouw van de Tweede Kamer 
in Den Haag. „Lawdtedg - maar hier kunnen ze me makkelijk 
telefonisch bereiken", zegt ze verontschuldigend. Een kamerlid 
hoort nu eenmaal altijd bereikbaar te zijn. Ze geeft toe dat het af 
en toe best een hondebaan is, maar ze zou niet anders willen. 

8 Wnkkij MERE VOY MEM 

Een leven zonder interessant werk is 
voor haar ondenkbaar en daarom be-
grijpt zij als geen ander dat je vrouwen 
niet verantwoordelijk kunt stellen vod 
de constante zorg van een ouder 
iemand, ook al staat in de Nota Zorg 
voor Ouderen, die in maart van dit jaa 
naar de Tweede Kamer werd gestuurd 
„dat ouderen langer zelfstandig moe-
ten blijven en zo nodig de hulp moetee 
inroepen van familie, buren en vrijwil 
ligers". 

DE EMANCIPATIEGOLF 
De samenleving zal zich, net zoals dat 
vroeger gebeurde, actiever moeten 
gaan bezig houden met de hulpverle-
ning aan ouderen, volgens deze nota. 
Máár . . .hulp door familie zal ongetvs< 
feld grotendeels neerkomen op hulz-c 
verlening door de dochters en dan  
al door dochters die in de buurt vvene  
of niet getrouwd zijn. Zo ging dat vroe'  
ger toch ook? De tijden zijn evenwel vr 
anderd evenals de meeste vrouwen, r 
emancipatiegolf die in de laatste de-
cennia over ons land is gespoeld, heet  
grote veranderingen in de opvattinge 
van vrouwen teweeg gebracht. Veel 
van „die dochters" zijn werkende wol:, 
wen en de vrouwen, die zich uitsluiteM 
aan de huishouding hebben gewijd, 
trachten- als de kinderen eenmaal h( 
huis uit zijn-via cursussen e.d. het 
isolement van de huishouding alsno5 
te doorbreken en actief te gaan deel n: 
men aan de samenleving. 

- In feite wordt de klok toch terugge_ 
draaid, als de verzorgingstaak weer 
aan de vrouw wordt toegeschoven? 
Elske ter Veld: „Dat vind ik ook, maart. 
is nog een ander punt: heel vaak zijn  é% 
dochters zelf al aardig op weg naar d( 
AOW-leeftijd. Als mijn ouders in de  
tachtig zijn, ben ik op weg naar de 60. 
Na zo'n druk leven wil je dan zelf wel 
eens dingen gaan doen, waar je nu ni',; 
aan toe komt. Maar mijn ouders zoudt.' 
niet bij hun kinderen willen  intrekkev 
en dat geldt voor de meeste ouders." 

- De tijd toen kinderen nog bereid vs, 
ren of liever gezegd gedwongen ware 
om ouders in huis te nemen, wordt to' 
ten onrechte geïdealiseerd ? Het gros 
van de mensen was klein behuisd en 

k 



Iets anders is het als het om incidentele 
hulp gaat. 
Op dit moment wordt misschien 80 pro-
cent van alle hulp vrijwillig verricht 
door kinderen, buren of kennissen. 
Hierbij gaat het om kleine klussen: 
planten water geven, de vuilniszak 
dichtbinden en buiten zetten, een bood-
schap doen, meegaan naar de dokter, 
voorlezen, enzovoorts. Het gaat dus dui-
delijk om incidentele hulp. Je kunt 
niemand verplichten op vrijwillige ba-
sis constant hulp te verlenen. En 
iemand die constant hulp nodig heeft 
kun je ook niet veroordelen  tot afhanke-
lijkheid van burenhulp of hulp van de 
familie. Ik zeg uitdrukkelijk veroorde-
len, want het is niet leuk als je voortdu-
rend dankjewel moet zeggen. Met alle 
hulp kun je trouwens niet bij je buur-
vrouw terecht. Wie durft bij een lichte 
incontinentie een beroep te doen op de 

 

buurvrouw om het bed even te komen 
verschonen; daargelaten of die buur-
vrouw dát nou wel wil doen.  Duidelijke 
zaak; dit is werk voor een professionele 
kracht. Die zal uitroepen daar  ben ik 
toch voor, als u dit niet had, had u mij 
niet nodig."  

- Godzijdank zijn er heel wat ouderen 
die het zonder hulp redden'  vind jij ook 
niet dat mensen van boven  de 65 te vaak 
op één hoop worden gegoofd?D 
ontstaan er ook zulke vertekendebeel-
den

c 
 overoud-worden en oud-zijn. 

Elske: „Je haalt me de Woorden uit de 
mond. Bij kinderen wordt onderscheid 
gemaakt tussen baby, peuter, kleuter 
en schoolgaande kinderen. Zo'n onder-
scheid zou je ook bij ouderen moeten 
maken. Grof gezegd kun je ouderen in-
delen in de leeftijdsgroep van 65 tot 75, 
van 75 tot 85 en van boven 85-jarigen. 
Die 

	gaan en 
caravan een paar weken naar het bui-
tenland gewoon hun 

uit mensen die 
ieder jaar met hun autootje en tent of 

arigen. 
Die eerste groep bestaat 

krijg je geleidelijk aan het 75e, dan 

eigen le 
ven leiden. Kom je boven de 	

- 

dat vroeger dan bij de ander. 
van de slijtage. Bij de ene  rnnpe

robleem 

oude- 
ren wel zelfstandig willen blijven 

groot wordt, 
r ss tkeo  pmr ot  - 

meeste wat niet weg neemt dat de  

Hierbij 
kondigt zich als een van de  ee 
blemen aan, dat het huis te 

wo- 
nen. En dat kan ook door gezinsverzor- 

ELSKE TER VELD: 
munissievergadering ouderenbeleid 
n sprookje van Grimm voor." 
willigerswerk is niet goedkoop.. . 

had grote gezinnen. Voor beide partijen 
was het vaak en afschuwelijke toe-
stand. 
Elske ter Veld: „Natuurlijk wordt die toe-
stand van vroeger geïdealiseerd. Weet 
je wat ik gedaan heb? (ze kijkt me verge-
noegd aan). Tijdens een commissiever-
gadering ouderenbeleid heb ik een 
sprookje van Grimm voorgelezen; het 
verhaaltje van die oude moeder, die bij 
haar zoon en schoondochter inwoont. 
Die oude vrouw breekt van alles, morst, 
zit in de weg en wordt overladen met 
scheldpartijen. Op een dag ziet de 
schoondochter dat haar zoontje druk 
doende is met houtsnijwerk en ze 
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Waarom de bijstand 
niet overgeheveld 

naar bejaardenzorg? 
ow. 

vraagt wat hij toch maakt; zegt dat jon-
getje: ik maak alvast houten napjes als 
jullie straks oud zijn en bij mij komen 
inwonen. Ha, ha in die tijd van Grimm 
was het dus ook al niet zo'n ideale toe-
stand voor ouders en kinderen. 
Natuurlijk is er niets op tegen wanneer 
kinderen die taak vrijwillig op zich wil-
len nemen. Maar de familie moet er niet 
van uitgaan dat die taak het beste ge-
daan kan worden door de dochter en 
dan nog in het „bijzonder door de doch-
ter, die niet getrouwd is." 
En dan somt ze een paar voorbeelden 
uit haar omgeving op: een vriendin 
reisde ieder weekend van Gouda (waar 
ze haar werk had) naar Groningen om-
dat haar moeder op zaterdag en zondag 
geen hulp had. Zonder hulp ging niet, 
dus werd het vrije weekend ervoor op-
geofferd. Ander voorbeeld: aan een 
vrouw met een heel drukke en interes-
sante baan vroeg de familie: „kun jij 
moeder nou niet in huis nemen". 
Verontwaardigd zegt Elske: „Ze woonde 
nota bene in een eenpersoons flat. 
Zoiets mag je toch niet vragen van 
iemand met een drukke baan? Boven-
dien blokkeert een verzorgingstaak bin-
nenshuis de toegang tot de maat-
schappij. 

F91W  

ging, kruiswerk, een alarm-systeem en 
incidentele hulp van vrijwilligers in te 
schakelen. 
Op het moment dat al die hulp niet meer 
voldoende is, moet je aan plaatsing in 
een bejaardenhuis gaan denken. Maar 
ik vind wel dat je dit zo lang mogelijk 
moet uitstellen: óók daarom zou op 
plaatselijk niveau het kruiswerk en de 
gezinsverzorging veel beter moeten 
worden georganiseerd. Er zou veel 
meer geintegreerd kunnen worden. Nu 
werken deze organisaties volkomen 
langs elkaar heen. 
En dan zijn er in deze sector meer banen 
te scheppen. Je kunt maar niet denken; 
laten de vrouwen die thuis zitten maar 
eens de handen uit de mouwen steken. 
Dat kan wel als je ze een baan aan-
biedt. Het is toch belachelijk dat zoveel 
vrouwen bijstand hebben, terwijl er een 
enorm tekort aan werkkrachten is in de 
bejaardenzorg? Waarom het geld dat je 
aan bijstand uitgeeft niet overgeheveld 
naar banen in de bejaardenzorg? Als je 
mensen langer zelfstandig wilt laten 
wonen met de daarbij horende hulp, be-
tekent dat sowieso dat er méér geld op 
tafel moet komen." 

- Méér inplaats van minder dus? Waar 
moet dat vandaan komen? 
Elske: „Ik wil het eerst even over plan-
ning op de lange termijn hebben: we 
weten dat we straks een kleiner aantal 
jongeren en een groter aantal ouderen 
zullen krijgen. Dáár kan toch wat ge-
schoven worden? Natuurlijk niet van de 
ene op de andere dag, maar over de 

Het idee dat vrij- 
willigerswerk niks kost 

is grote onzin. 

vraag hoe dat zou kunnen, kun je nu 
alvast gaan nadenken. Verder, denk ik 
dat je - en dit niet op lange termijn, het 
verschil tussen verpleeg- en bejaarden-
tehuizen moet opheffen. Beide huizen 
blijven natuurlijk noodzakelijk, want 
als je met alle bestaande hulp niet meer 
zelfstandig kunt funktioneren, zal 
plaatsing in een bejaarden- of ver-
pleeghuis noodzakelijk zijn. Nu moet 
een bewoner van het bejaardenhuis 
naar draagkracht bijbetalen, terwijl het 
verpleeghuis onder de AWBZ valt, wat 
wil zeggen dat de verpleegkosten vrij-
wel geheel voor rekening van de AWBZ 
komen. Ik denk dat je daarom bejaar-
den- en verpleeghuizen moet intergre-
ren. „t Is toch te gek dat kinderen er nu 

Vervolg op pagina 10 
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De andere kant van Afrika 

"Vrijwilligerswerk moet je geen geld gaan kosten" 

Vervolg van pagina 9 

belang bij hebben „dat moeder naar 
een verpleeghuis gaat", omdat zij er 
dan een erfenis acm overhouden?" 

- Over geld gesproken: sommige men-
sen van zo rond de 50 zijn soms bang dat 
hem aow straks gevaar loopt; die zeg-
gen als ik 65 ben is de pot leeg. 
Elske: (met lichte irritatie in haar stem) 
„De aow is geen pot, ieder jaar betalen 
we met zijn allen wat de aow kost en 
zolang we met zijn allen blijven ver-
dienen- of dat nu via computers, robots 
of door arbeid met onze eigen handen is 
- is er geen reden om aan te nemen dat 
de aow dramatisch gaat dalen. We 
moeten dus bereid zijn om ervoor te be-
talen. Het enige waar ik me zorgen om 
maak is dat in de afgelopen vier jaar de 
solidariteit zo is uitgehold. . . Tijdens 
spreekbeurten in het land, merk ik trou-
wens dat ook sommige ouderen bang 
zijn dat het mis gaat met hun aow-uitke-
ring. Ik zeg dan altijd óók als je ouder 
bent moet je actief deelnemen aan de 
politiek." 

- Dat zeg je nu wel: actief deelnemen 
aan de politiek, maar oude mensen 
worden heus niet met gejuich binnen-
gehaald: geen partij wil een „partij voor 
oudjes"zijn. Jongeren zijn meer in 
trek.. . 
Elske: „Ja, dat is een afwijking van de 
nederlandse samenleving om te sugge-
reren dat jong zijn, zo leuk is, helaas is 
jong blijven er voor niemand bij. Maar 
inderdaad onze samenleving is bewust 
ingesteld op jongeren, dat merk je over-
al en dan ontstaat al snel het idee dat 
ouderenbeleid alleen maar geld kost. 
(ineens heel ernstig) 
Toch heeft die verheerlijking van jong-
zijn alles te maken met doods-angst en 
dan moet je wel voortdurend proberen 
om jong te blijven. . . Maar in een sa-
menleving die volstrekt niet kan om-
gaan met ouder-worden is het voeren 
van ouderenbeleid heel erg moeilijk. Ik 
geloof dat die angst voor ouder-worden 
doorbroken moet worden. In mijn partij 
- en daar ben ik heel erg blij om - krij-
gen we steeds meer militante senioren-
groepen en gelukkig hoor je steeds 
meer oudere mensen zeggen: we laten 
ons zomaar niet opzij schuiven." 

- Beleid voor ouderen wordt heel vaak 
door jongeren gemaakt, neem je 
zelf.. . 
Elske: „Ja ik ben ook jong (lachend) als 
je dat tegenwoordig nog mag zeggen 
van iemand die de 40 is gepasseerd. 
Maar 't is waar: ouderen praten nauwe-
lijks mee, als het om hun eigen belan-
gen gaat. Daarom ben ik erg blij dat 
mijn partij een duidelijk standpunt in-
neemt om de invloed van ouderen op de 
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samenleving te bevorderen. De door 
ons voorgestelde Raad voor het Oude-
renbeleid lijkt er nu toch aan te komen. 
Die Raad moet de regering gaan advi-
seren over dat deel van de wetgeving, 
waar bij ouderen betrokken zijn. Je moet 
er alleen voor oppassen dat die Raad 
niet gebruikt wordt als inpak-instru-
ment, maar inderdaad iets te zeggen 
krijgt." 

En wie gaan er deel uitmaken van die 
Raad? 
Elske: „Geen flauw idee. . . maar alsje-
blieft géén hulpverleners van ouderen. 
Er horen oudere mensen in en die kun je 
recruteren uit ouderenbonden, bewo-
nerscommissies, vakbondsgroepen 
van gepensioneerde leden, enzovoorts. 
Daar zit voldoende kennis om zo'n raad 
te vullen." 

- Tot slot graag je mening over vrijwil-
ligerswerk. Op onze laatste algemene 
vergadering heeft de sociologe me-
vrouw Langeveld in dit verband gepleit 
voor een bescheiden betaling aan vrij-
willigers. Misschien geef je vrijwilli-
gerswerk hiermee wel meer status? 
Elske: „Laat ik beginnen met te zeggen 
dat ik een voorstander ben van vrijwilli-
gerswerk; daar draait de hele samenle-
ving op. Kijk naar de vakbonden, poli-
tieke partijen, kerkelijke organisaties. 
Op zich: prima! Maar ik vind vrijwilli-
gerswerk in de sfeer van verzorging 
minder geslaagd. Ik kan dat alleen ac- 

cepteren als het om incidentele hulp 
gaat. Ik vind ook dat je allerlei soorten 
vrijwilligerswerk niet hoeft te betalen, 
zoals een boodschap doen, voorlezen 
en noem maar op. Maar je moet er wel 
voor zorgen dat vrijwilligerswerk je 
geen geld gaat kosten. Onkosten kun-
nen dus best worden vergoed, anders 
wordt vrijwilligerswerk het voorrecht 
van een luxe klasse. Als je van een uit-
kering leeft kun je daarvan niet iedere 
keer op bus of tram stappen om voor een 
ander een boodschap te doen of een ou-
de dame te gaan voorlezen èn je mag 
van ouderen ook niet verwachten dat zij 
de vervoerskosten gaan betalen. Dus 
zeg ik: geef reiskostenvergoeding. 
En nou die status. . . Het gekke is dat 
vrijwilligerswerk dat door mannen 
wordt gedaan vaak meer status heeft, 
omdat mannen in besturen zitten en 
vrouwen het werk doen. De vrouwen 
zouden daar zelf iets aan moeten gaan 
doen. . . Ik wil het dus maar bij reiskos-
tenvergoeding houden. Wel vind ik dat 
je als vrijwilliger recht hebt op een be-
paalde training of op begeleiding als 
het niet - alledaagse dingen betreft." 

- Professionele begeleiding kost geld. 
Daar moet dus geld voor op tafel 
komen? 
Elske: Natuurlijk! Het idee dat vrijwilli-
gerswerk niks kost is grote onzin. Ik be-
weer zelfs dat vrijwilligerswerk niet 
goedkoop is. Jááá. . .het kost niks als 
de vrouw van de notaris met een panne-
tje soep naar een arme zieke gaat. Maar 
daar moet ik niet aan denken; dan heb 
je het niet over vrijwilligerswerk maar 
over bedéling". 

Unicef en de Vara maakten in Kenia een film die laat zien hoe Afrikaanse 
kinderen uit afval hun eigen speelgoed maken. De videofilm -aangevuld 
met twee brochures en een fotoposterserie - vormt de basis van een onder-
wijsproject met als doel „de andere kant van Afrika" te laten zien èn de 
inventiviteit van de bewoners, waarvan wij iets kunnen leren. „Er iets van 
leren" deden de leerlingen van 5 basisscholen in Huizen zeker! Hun werk-
stukken werden eind april in het gemeentehuis tentoongsteld en kwamen 
zelfs op de t.v. 



HAPPY AT HOME; de opvang thuis van 
een invalide oude man, door Gerry Ey-
huisen 
Uitgave: Van Loghum Slaterus 1986, ca-
hiers ouderdom en levensloop nr. 22 
Gerry Eyhuisen, zelf werkzaam in het 
ouderenwerk bij het Vrijzinnig Protes-
tants Centrum voor Maatschappelijke 
Toerusting, beschrijft in dit boekje hoe 
zij als privé-persoon betrokken was bij 
een thuiszorgsituatie. Gedurende an-
derhalf jaar verzorgde zij een oude man 
die op zijn 82ste getroffen werd door een 
hersenbloeding en verder moest leven 
met een halfzijdige verlamming. Het 
boekje is niet bedoeld als een pleidooi 
voor thuiszorg in elke situatie en te al-
len tijde. Ook wordt er géén model voor 
thuiszorg geleverd. In het boekje gaat 
het vooral over de praktijk van de thuis-
zorg zoals die door Mevr. Eyhuisen er-
varen is. Naast haar ervaringen en die 
van enkele andere betrokkenen geeft 
het boekje een aantal daarop gebaseer-
de kritische noten, overwegingen, sug-
gesties en adviezen. Informatief en 
leerrijk voor ieder die in de thuiszorg 
geïinteresseerd is of er mee te maken 
heeft. (M.K.) 

VRIJDENKEN, EEN LEVENSHOUDING 
door Gerard Gutz, Paul Hopster, Jan Vis 
en André van Well. 
f 10,— (giro 4160018 t.n.v. „De Vrije Ge-
dachte" te Rotterdam) 
Humanisten zijn in Nederland vooral te-
rug te vinden in 3 verenigingen t.w. het 
Humanistisch Verbond (HV), Humani-
tas en De Vrije Gedachte (DVG). Logisch 
dat die verenigingen op diverse ge-
bieden samenwerken, o.a. in het Hu-
manistisch Studiecentrum Nederland 
en in de Humanistische Stichting Huis-
vesting Bejaarden. 
'De Vrije Gedachte' waarin vrijdenkers 
zich hebben verenigd, heeft op basis 
van zijn beginselverklaring een brochu-
re uitgegeven, waarin die beginselver-
klaring toegelicht wordt, zowel theore-
tisch als t.a.v. het praktisch handelen. 
Hieruit blijkt b.v. dat 
- vrijdenken atheïstisch is, maar niet 
mag worden gelijkgesteld met 
atheïsme; 
- vrijdenken humanistisch is, maar 
niet mag worden gelijkgesteld met het 
humanisme van het FIV (want daarin 
passen niet alleen atheïsten, maar ook 
agnostici); 
- dat vrijdenken wel een levenshou-
ding is, géén godsdienst of religie, 
maar ook geen levensovertuiging, ideo-
logie, zelfs geen levens- of wereldbe-
schouwing, wel een ethiek (want ethiek 
leert hoe gehandeld moet worden. 
In dit „theoretisch" gedeelte wordt het 
denken van DVG getoetst aan begripen 
als werkelijkheid, wetenschappelijke 

methoden, dogmatisme, zedelijkheid, 
verantwoordelijkheid, normen, solida-
riteit en eindigheiclionherhaalbaarheid 
van het leven van het individu de prak-
tijk van het vrijdenken. Bij de praktijk 
van het vrijdenken wordt de praktische 
opstelling van de vrijdenker besproken 
t.o.v. godsdienst (kerk, individueel ge-
loof en moraal), het 1-1V, de politiek, de 
verdraagzaamheid (vooral de grenzen 
daarvan!) en pacifisme. 
Ik denk dat het nuttig is voor elk lid van 
Humanitas het boekje te lezen. Dat wil 
niet zeggen dat u het overal mee eens 
zult zijn. Evenmin wil het zeggen, dat er 
geen kritiek op de uitgave te leveren is. 
Dat er nogal wat drukfouten in staan, is 
niet zo erg; een enkele inconsequentie 
in de tekst ook nog niet (op de ach-
teromslag staat bv. dat ethiek niet helpt 
en op blz. 19 dat vrijdenken ethiek is). 
Wel vind ik jammer, dat in het „prak-
tijk"-deel wel de verhouding van de vrij-
denker t.o. het FIV, maar niet t.o. Huma-
nitas vermeld is; weliswaar  is DVG niet 
in eerste instantie aktief in maatschap-
pelijke dienstverlening, maar DVG is 
wel een zeer geestverwante vereni-
ging. (S.F.B.) 

NIEUWKOMERS: IMMIGRANTEN EN 
HUN NAKOMELINGEN IN NEDERLAND 
Jan Lucassen en Rinus  penninx, Am-
sterdam, 
Meulenhoff, 1985. 
De laatste vier eeuwen  heeft Nederland 
een rijke ervaring met  immigranten. 
Over Nederland als immigratieland be-
staan zeer uiteenlopende  beelden en 
meningen. Enerzijds bestaat er de visie 
van de traditie van de tolerante natie, 
anderzijds wordt de na-oorlogse immi-
gratie in haar omvang  en aard uniek 
geacht. In dit boek is getracht een re- 
constructie te geven van de binnen- 
komst van vreemdelingen i  n  Nederland 

     

in de loop van vier eeuwen. 
Bij het beschrijven uiteenzetting zowel de immi- 
gratie als het vestigingsproces wordt 
begonnen met een 	over de 
manier waarop naar de feiten gekeken 
zal worden. Dan volgt  in  beide gevallen 
een overzicht van de historische erva-
ringen in Nederland van respectievelijk 
immigratie en vestiging.  Daar tussenin 
wordt de Nederlandse samenleving na-
der bekeken met haar politieke struc-
tuur en sociale verschillen. 
In de nabeschouwing wordt o. m. de 
conclusie getrokken dat de grote meer-
derheid van nieuwkomers na een aan-
tal generaties in de Nederlandse sa-
menleving is opgenomen, al dan niet 
met behoud van eigen ken is dat merken. Een 
tweede conclusie 
len de immigranten een  andere 

twee geval 
weg 

- 

hebben moeten 	de Joden en de gaan 

 

Zigeuners. 

De beide schrijvers, een historicus en 
een socioloog hebben getracht de 
unieke Nederlandse ervaring te syste-
matiseren en er lijnen in te ontdekken. 
Mijns inziens is dit wel gelukt. Het is 
een helder geschreven boek met veel 
voorbeelden. De prachtige foto's en il-
lustraties verlevendigen het geheel. 
Wie zich verder wil verdiepen in deze 
materie heeft veel aan de uitgebreide 
bronnen en literatuurlijst. Het enige 
storende is helaas de belerende onder-
toon en de wijze lessen die uit gebeurte-
nissen en conclusies geleerd moeten 
worden. Wellicht is dit inherent aan de 
Nederlander. (L.M.) 

Drie uitgaven: 

Kluwer/Teleboek Prijs f 21,— 

VERZEKEREN, WAT EN WANNEER 
Dit naslagwerkje gaat over de verzeke-
ringsmogelijkheden voor de particulier 
en de ondernemer. Aandacht wordt be-
steed aan verzekeringen in en om het 
huis, gezondsheids- en gezinsverzeke-
ringen, pensioen en verzekeringen in 
het verkeer en tijdens recreatie. 
De tweede helft behandelt verzekerin-
gen bestemd voor de (kleine) onderne-
mers zoals o.a. ondernemerspensioen, 
bedrijfsschadeverzekeringen en aan-
sprakelijkheidsverzekeringen. 

KINDEREN, RECHTEN EN PLICHTEN 
Een handig naslagwerkje met informa-
tie over de ouder-kindrelatie in zowel 
juridisch als financiëel opzicht. In de 
eerste vijf hoofdstukken worden de be-
grippen „ouderlijke macht, voogdij, va-
derschap, erkenning en wettiging, 
adoptie, kunstmatige inseminatie, 
handelings(on)bekwaamheid" nader 
toegelicht. Vervolgens wordt dieper in-
gegaan op de financiële verhoudingen 
tussen ouders en kinderen: aan de orde 
komen „verzekeringen", „vermogen en 
inkomen" van kinderen, „studiefinan-
ciering", „schenking van ouders aan 
kinderen", „nalatenschap en testa-
ment" en tenslotte „eigen huis, eigen 
bedrijf" (L.M.). 

HUURDER, ZOEK JE RECHTEN OP 
Dit boekje besteedt aandacht aan alle 
aspecten, die om de hoek komen kijken 
bij het huren van woonruimte. Aan de 
hand van voorbeelden en in gewoon 
Nederlands trachten de auteurs de lezer 
wegwijs te maken in onderwerpen als 
de huurovereenkomst, het woning-
waarderingsstelsel, waarborgsom en 
overnamekosten, gronden voor opzeg-
ging van de huur door de verhuurder, 
sleutèlgeld, huur en huwelijk, service-
kosten en allerhande situaties waar-
aan juristen en rechters te pas kunnen 
komen. 
Goedkoop is „Huurder, ken je rechten" 
niet. Maar is meestal aanzienlijk-
minder dan als huurder je rechten niet 
kennen. (E.S.) 

BOEKBESPREKINGEN 
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VRAAG EN ANTWOORD DOOR LOES MEIJER 

Uitkering bij bevalling 
Vraag 
Ik ben ongehuwd en verwacht over eni-
ge maanden een baby. Ik werk hele da-
gen in de horeca. Hoeveel dagen kan ik 
vrij krijgen en hoeveel procent van mijn 
loon krijg ik uitgekeerd. Of geldt die 
regeling alleen voor gehuwden? 

Antwoord 
Arbeidsrechtelijk maakt het geen ver-
schil of u al dan niet gehuwd bent. 
Zwangere vrouwen worden geacht de 
laatste 6 weken van hun zwangerschap 
ziek te zijn. Dat betekent dat u in de 
ziektewetregeling valt. Er wordt zieken-
geld uitgekeerd vanaf 6 weken voor de 
vermoedelijke bevallingsdatum en 6 
weken daarna. 
U dient wel een medische verklaring te 
overleggen waarin o.m. de vermoede-
lijke datum wordt vermeld. Het is moge-
lijk dat u 6 weken na de bevalling om 
gezondheidsredenen nog niet tot wer-
ken in staat bent. Dan kan de termijn 
waarover u ziekengeld ontvangt ver-
lengd worden tot 52 weken vanaf het 
moment dat u bent gestopt met werken. 
Het is wel verstandig uw werkgever in 
te lichten, zodat hij de bedrijfsvereni-
ging op de hoogte kan stellen. 

Overlijdensuitkering 
ja of nee? 
Vraag 
Mijn moeder is enige maanden geleden 
overleden. Nu heb ik gehoord dat de 
nabestaanden dan recht hebben op een 
extra AOW-uitkering. De laatste tijd 
ben ik er niet toe gekomen één en ander 
uit te zoeken. Kunt u me informeren hoe 
het zit? 

Antwoord 
Het is heel begrijpelijk dat sommigen er 
in een periode van rouw niet bij stil-
staan, dat de 'oude' pensioenuitbetalin-
gen gewoon doorgaan wanneer de uit-
keringsinstanties niet op de hoogte 
worden gebracht van het overlijden. 
Na enige tijd kan er dan een schuld ont-
staan, die uiteindelijk weer moet wor-
den terugbetaald. 
Wanneer de Sociale Verzekeringsbank 
dan wel de Raad van Arbeid, van wie 
de AOW-uitkering wordt ontvangen, 
bericht heeft van het overlijden, kan te-
vens worden bekeken wie voor een 
overlijdensuitkering in aanmerking 
komt. 
Als van een echtpaar één van beiden is 
overleden heeft de langstlevende part- 
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ner recht op de overlijdensuitkering. 
Overlijdt een ongehuwde met een 
AOW- of AWW-pensioen, dan hebben 
in eerste instantie de ongehuwde min-
derjarige kinderen recht op de overlij-
densuitkering. 
Heeft de overledene geen ongehuwde 
minderjarige kinderen dan komt de uit-
kering toe aan degene met wie hij of zij 
samenwoonde. De overledene moet 
dan wel grotendeels in het levenson-
derhoud van laatstgenoemde persoon 
hebben voorzien. 
De overlijdensuitkering bedraagt twee 
maal het laatstgenoten pensioen be-
drag van de overledene + de vakan-
tieuitkering daarover. De eventuele 
toeslag valt niet onder de overlijdens-
uitkering. Het bedrag van de uitkering 
wordt in één keer uitbetaald en is belas-
tingvrij. 

Konsumentenzaken 
• 

Hobbezakken 
Damart ondergoed, speciaal aanbevo-
len voor mensen met spier- en ge-
wrichtspijnen en sportbeoefenaars is 
niet beter dan dik wollen of katoenen 
ondergoed. Het is wel anderhalf tot drie 
keer zo duur als wollen of katoenen on-
dergoed van dezelfde dikte, aldus een 
artikel in Koopkracht. Damart onder-
goed zou zo duur moeten zijn vanwege 
de „tribo-electriciteit" van het weefsel, 
waardoor de huid een „micromassage" 
zou ondergaan. Onzin, vindt Konsu-
menten Kontakt. Dure woorden voor in 
medische en textiel-vakkringen omstre-
den effecten. Ook sportbeoefenaars 
hoeven niet veel van Damart-onder-
goed te verwachten. Uit Duits onder-
zoek naar verschillende merken kunst-
stof sportondergoed kwam Damart als 
een van de slechtste uit de praktijktest. 
Het is te zwaar, vocht wordt onvoldoen-
de afgevoerd, en de stof blijft aan de 
huid kleven. En de lange onderbroeken 
verdienen het predikaat „hobbezak-
ken", zegt óók het ANWB-blad „Op 
Pad". Daarom gewoon dik katoenen of 
wollen ondergoed kopen als u het koud 
hebt, raadt KOOPKRACHT, maandblad 
van Konsumenten Kontakt, u aan. 

Indien er na het overlijden geen recht-
hebbende is op de overlijdensuitkering, 
kan er recht bestaan op de zogenaamde 
slottermijn. 
Deze kan worden uitgekeerd aan diege-
ne die naar het oordeel van de Sociale 
Verzekeringsbank/Raad van Arbeid 
daarvoor het meest in aanmerking 
komt. 
Dat is dan bijvoorbeeld degene die de 
begrafenis of crematie heeft betaald of 
de laatste verpleegkosten. 
De slottermijn bestaat uit het pensioen 
over de maand van overlijden, voorzo-
ver nog niet uitgekeerd, plus de opge-
bouwde vakantieuitkering van de over-
ledene. Deze slottermijn wordt niet 
automatisch toegekend, maar dient 
binnen 6 maanden na overlijden te wor-
den aangevraagd bij de Sociale Verze-
keringsbank/Raad van Arbeid. 

Slechte krieltjes 
Krielaardappeltjes van de groenteboer 
zijn bedroevend slecht van kwaliteit. Ze 
voldoen niet aan de wettelijke voor-
schriften uit de produktschapsverorde-
ning voor consumptieaardappelen. Dat 
is de conclusie van Konsumenten Kon-
takt die de kwaliteit van krielaardappe-
len van de groenteboer, de supermarkt 
en industrieel voorverpakte krielen on-
derzocht. Slechts één monster van de 
groenteboer bevatte minder dan de toe-
gestane 4% aardappelen met zware ge-
breken zoals pitjes, schilresten, grauwe 
en bruine plekken. Vijftien van de 18 
monsters van de groenteboer bleken 
voor meer dan de helft uit beschadigde 
krieltjes te bestaan. De supermarkten 
die zelf de krieltjes voorverpakken doen 
het iets beter. Het beste zijn de indus-
trieel voorverpakte krieltjes, zo blijkt uit 
het onderzoek. Vitabintje (Agriko) en De 
Boer leveren respectievelijk 96 en 86% 
onbeschadigde krieltjes. Ze doen bo-
vendien geen sulfiet in de aardappe-
len, dat wordt toegevoegd om verkleu-
ring te voorkomen, maar bij krielaar-
dappelen niet nodig. Konsumenten 
Kontakt heeft daarom de sulfiettoevoe-
gers uit het onderzoek verzocht het ge-
bruik van dit conserveermiddel te sta-
ken. Er zijn nogal wat prijsverschillen. 
De industrieel verpakte krieltjes zijn ge-
middeld de duurste, maar aangezien je 
hierbij minder wegsnijdt, maakt dat 
weinig uit. 
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DE VALSE START VAN HE' OUDERENBELE1D 
Het ouder worden verbinden met sombere zorgbeelden berust 
op een kapitale denkfout omtrent de levensloop. Er wordt door 
benadrukt, dat oud worden onvermijdelijk hulp- en zorgbe-
hoevendheid meebrengt. Aldus wordt de zogenaamde vergrij-
zing van de samenleving per definitie een 'zorgvraagstuk' en 
richt ouderenbeleid zich vooral op denken en plannen ten 
aanzien van zorgvoorzieningen voor ouderen. Meer ouderen 
betekent dan meer zorgvoorzieningen. Het is zeer de vraag of 
dit werkelijk zo is. 

Goed beschouwd schept een eenzijdig, 
op zorg gericht ouderenbeleid voor een 
deel zelf het zorgprobleem. Het uit-
gangspunt om ouder worden te verbin-
den met een onvermijdelijke weg naar 
hulp- en zorgbehoevendheid geldt als 
grove vergissing. Deze vergissing 
vloeit voort uit een negatieve levens-
loopverwachting en veroorzaakt een 
'zorgeloze' houding ten aanzien van de 
mogelijkheden van het ouder worden 
als zodanig. 

ZORGBELEID 
Feitelijk wordt uitgegaan van de derde 
levensfase als 'apatisch' levensdeel. 
Dit ontmoedigt een positieve levens-
loop ontwikkeling en drijft mensen in 
de richting van de zorg. 
Wie zich bewust oriënteert op de moge-
lijkheden van het ouder worden, dat wil 
zeggen, levensloop verbindt met groei 
en ontwikkelingsmogelijkheden in elke 
levensfase, is bereid om te zoeken naar 
wegen om een zinvolle, zelfstandige 
derde levensfase gestalte te geven. 
Des te droeviger is het, dat de minister 
en staatssecretaris van het ministerie 
van Welzijn, Volksgezondheid en Cul-
tuur (WVC) eind februari de 2de Kamer 
met een beleidsstuk confronteerden, 
waarin ouderenbeleid nog altijd per de-
finitie als zórgbeleid geldt. 

ZORG VOOR OUDEREN 

De regeringsnota  'zorg voor ouderen' 
kwam tot stand na toezeggingen aan de 
2de Kamer en baseert zich op diverse 
adviezen vanuit daartoe aangezochte 
colleges. 
De nota probeert een antwoord te geven 
op de vraag hoe tegemoet te komen aan 
meer ouderen in de toekomst, ergo meer  

zorg. Uiteraard zal dan rekening gehou-
den moeten worden met de trend dat 
ouderen niet meer afgescheept kunnen 
worden met 'standaardvoorzieningen'. 
Bij de vormgeving van een zorgbeleid, 
schrijft men in de nota: "kan niet wor-
den uitgegaan van een  uniform model. 
Er moet niet meer gedacht  worden in 
termen van aanbod, maar in termen 
van hulpvragen van de ouderen zelf. De 
zorg-op-maat conceptie is daarvoor bij 
uitstek geschikt. Daarbij dient veel 
aandacht besteed te worden aan een 
verantwoorde benutting van de eigen 
mogelijkheden van de ouderen en hun 
omgeving". 
De overheid ziet haar rol in verband 
daarmee ook veranderen. Niet op "on-
verantwoordelijke wijze ingeperkt" 
maar "anders". Van  een  "overheersend 
karakter" naar een "uitgereikte  helpen-
de hand waar nodig". Letterlijk: "De 
overheid zal als een schild  dienen te 
funktioneren voor de bescherming van 
hen die zichzelf niet meer  kunnen red-
den en die tussen wal en schip dreigen 

Uiteraard va ll e n  zou het beter"*  geweest zijn in-
dien dan vervolgens aandacht besteed 
was aan de oorzaken van  het "niet meer 
redden en tussen de wal en het schip 
raken", maar zoiets vraagt een volstrekt 
andere visie op ouderenbeleid. 

TEVERGEEFSE VERWACHTING 

Overigens zou een andere visie op ou-
derenbeleid van de overheid wel ver-
wacht mogen worden. De algemene be-
doeling van het overheidsbeleid  im- 
mers gericht op bevorderingde 
zelfstandigheid van u 
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Belangrijk daarbij is, en wie had dat 
anders verwacht, de kostenbeheersing. 
Juist dán zou een zwaar accent en zeer 
veel aandacht voor zorgpreventie erg 
voor de hand liggen. Maar in de nota 
staat hier weinig of niets over. De nota 
"Zorg voor ouderen" gaat vooral over de 
wens om de zorg voor ouderen van de 
een naar de ander te schuiven, beter te 
organiseren en aldus goedkoper te ma-
ken. Volgens een kommentaar in het 
blad Leef-tijd is de overheidsnota op 
zijn best "een groots maar gratuit appèl 
aan iedereen die met ouderenzorg te 
maken heeft. Er moet meer samenge-
werkt worden, instellingen moeten el-
kaar steunen, bestaande voorzieningen 
moeten meer en beter op de hulpvraag 
afgestemd worden. En alles wat geld 
bespaart kan op korte termijn gereali-
seerd worden en alles wat geld kost 
(uitbreiding thuisverpleging, verbete-
ring woonklimaat) moet eerst nog zorg-
vuldig bestudeerd en in experimenten 
beproefd worden". 
De gezamenlijke bonden van ouderen 
(COSBO) hebben in een eerste kom-
mentaar vooral kritiek geuit op het ont-
breken van een preventie-beleid. Maar 
juist dit vraagt een werkelijk begrip van 
het ouder worden en de oudere mens. 
En die ontbreekt klaarblijkelijk ten ene 
male. Om met de bekende psycho-ge-
rontoloog J. Munnichs te spreken: "Dat 
er zoveel voorzieningen zijn (en dat alle 
aandacht zich daarop concentreert MK) 
wijst er op, dat ouderen op tal van pun-
ten extra ondersteuning zouden behoe-
ven. Met andere woorden, ouderen zou-
den sowieso hulpbehoevend zijn. 
Die kijk op ouderdom is niet juist, omdat 
hij eenzijdig is. Als we niet oppassen 
heeft dat tot gevolg dat de behoefte aan 
voorzieningen slechts groter wordt. No-
dig is daarom, dat wij samen, jong en 
oud, de ouderdom zelf ter discussie dur-
ven stellen". Kortom, een ouderbeleid 
dat puur een zorgbeleid is, zich vooral 
op voorzieningen richt, gaat vals van 
start. En een valse start betekent of op-
nieuw beginnen of diskwalificatie. 

MICHAEL KERKHOF 
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KENNIS VAN ZAKEN 
Het landelijk centrum 
dienstverlening gezond-
heidsvoorlichting- en opvoe-
ding (GVO) bracht onlangs 
een overzicht van materiaal 
dat beschikbaar is over ge-
zondheidsvoorlichting en 
ouderen. Bestemd voor, wie 
zich snel en ter zake op de 
hoogte wil stellen. De publi-
katie verscheen in de reeks 
'Overzichten GVO'. Opgeno-
men zijn literatuurverwijzin-
gen die betrekking hebben 
op communicatieve en edu-
catieve kanten met betrek-
king tot gezondheid en ge-
drag. Ook wordt naar mate-
riaal verwezen dat gebruikt 
kan worden bij voorlichting 
aan ouderen. Met het laatste 
worden voornamelijk bro-
chures en folders bedoeld 
met inhoudelijke informatie 
over thema's zoals voeding, 
veiligheid, rouw, dementie, 
relaties, etc. 
Al het genoemd materiaal is 
te leen of ter inzage bij de 
LCD-GVO-bibliotheek, Da 
Costakade 45, 3521-VS te 
Utrecht (tel. 030-910244 toe-
stel 373). 
Belangstellenden voor het 
overzicht GVO en ouderen 
kunnen dit bestellen door 
f 8,80 over te maken op post-
giro 4239082 t.n.v. LCD-GVO 
Utrecht, o.v.v. 'Overzichten 
GVO 1-1986'. 

HANDEN- EN VOETEN-
WERK 
Ook dit jaar organiseert het 
Humanistisch Verbond van 
26 juli tot en met 2 augustus 
weer een jeugdkamp voor 8 t/ 
m 12-jarigen in het Humani-
tasvakantiehuis 't Hieker-
hoes in Hooghalen (nabij As-
sen). Tijdens dit kamp staan 
knutselactiviteiten en sport 
en spel centraal. Vandaar 
dat het H.V. spreekt van een 
Kamp met bezige handen bij 
de activiteiten en bezige 
voeten bij sport en spel . . . 
Het kamp kost f 210,— per 
kind. Indien dit bedrag on-
mogelijk kan worden opge-
bracht, bestaat de mogelijk-
heid tot korting en/of een 
(prettige) betalingsregeling. 

Een folder met verdere infor-
matie en een opgave-bon 
kan worden aangevraagd bij 
het H.V. t.a.v. Jac. van den 
Oort, Postbus 114, 3500 AC 
Utrecht, telefonisch aanvra-
gen kan ook: 030-318145 (bij 
de telefoniste). 

    

De doctoraalopleiding duurt 
drie jaar. Zij is opgezet op ba-
sis van een propaedeuse in 
de Sociaal Culturele Weten-
schappen. Deze studie richt 
zich met name op hen die 
reeds op een of andere wijze 
sociaal-gerontologisch 
werkzaam zijn. 
De colleges zullen zowel 
overdag als 's avonds wor-
den gegeven. Uitvoerige 
schriftelijke informatie kan 
verkregen worden bij mw. M. 
A. de Vries, Subfaculteit der 
Sociaal Culturele Weten-
schappen, Prins Hendrik-
laan 27-29, 1075 AZ Amster-
dam, tel. 020-763651 tst. 32. 

OUDERENBOERDERIJ HID-
DEMABORG 
In Groningen bestaat er 
sinds kort een zogenaamde 
ouderenboerderij. De opzet 
is geënt op een vergelijkbaar 
boerderijprojekt in het West-
duitse Bas Segesberg. De 
Hiddemaborg bestaat uit 25 
kleine woningen die in een 
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gevallen geneesbare ziekte. 
Nu al is aangetoond dat een 
derde van de ouderen met 
geestelijke stoornissen be-
handeld en genezen kan 
worden als de ziekte in een 
vroeg stadium kan worden 
onderkend. 
De stichting Alzheimer geeft 
voorlichting aan mensen die 
met dementie te maken heb-
ben. Zij wil bereiken dat ou-
deren die stoornissen bij 
zichzelf waarnemen, vroeg-
tijdig naar de arts gaan. Ver-
der wil de stichting naaste 
betrokkenen leren hoe zij 
met patiënten moeten om-
gaan teneinde de voortgang 
van het dementieproces te 
vertragen. Er worden onder 
andere groepsbijeenkom-
sten georganiseerd waar-
binnen naastbetrokkenen el-
kaar tot steun kunnen zijn. 
Informatieadres stichting 
Alzheimer: Seadwei 8, 9261 
XMEestrum, tel. 05129-1202. 

RAIL EUROP S(ENIOR)-
KAART 
Speciaal voor houders van 
de NS 60-plus seniorenkaart 
is er een Europese kortings-
kaart voor senioren verkrijg-
baar. Oudere reizigers krij-
gen in de meeste Europese 
landen 30 tot 50% reduktie op 
treinreizen. Bovendien geeft 
de kaart korting op een aan-
tal bus- en boottrajecten. De 
rail Europ S-kaart kan voor 
drie maanden of een jaar 
worden aangeschaft op NS-
stations en bij erkende reis-
bureaus. 

SOCIALE GERONTOLOGIE )( 
BIJ VU 
Hoe ouder Nederland (ge-
middeld) wordt, hoe inten-
siever de wetenschap zich 
lijkt te gaan interesseren in 
de daarmee samenhangen-
de problemen. Zo geeft de 
Vrije Universiteit in Amster-
dam nu de mogelijkheid een 
doctoraalstudie in de sociale 
gerontologie. 
In deze opleiding komen on-
der meer aan de orde: ar-
beid, zingeving en (vrije)-
tijdsbesteding van ouderen,  
maatschappelijke positie en 
huisvesting van ouderen, de 
emancipatie van ouderen en 
het ouderenbeleid. 
Naar keuze kan het accent 
vallen op sociaal-gerontolo-
gisch onderzoek, op oude-
renbeleid of op de coordina-
tie en leiding van interven-
tieprocessen. 

 

ONVERWACHTE REKENING 
De Stichting Studenten Ge-
zondheidszorg (SSGZ) dreigt 
door de ingrijpende her-
ziening van het stelsel van 
ziektekostenverzekering in 
financiële moeilijkheden te 
komen. De stichting krijgt te 
maken met heffingen ten be-
hoeve van bejaarden die hun 
vermogen zullen gaan op-
slokken. Als particuliere ver-
zekeringsmaatschappij 
moet de SSGZ geldelijke 
steun geven aan het ver-
plichte ziekenfonds nu daar 
een stroom van bejaarden 
binnentrekt. Verder is zij ver-
plicht om als maatschappij 
zonder ouderen in het be-
stand steun te geven aan 
verzekeraars met veel ou-
deren. 
In een brief aan de leden van 
de lste kamer wijst de SSGZ 
op haar moeiijkheden. An-
ders dan andere verzeke-
raars heeft de SSGZ nooit 
een zogenaamde vergrij-
zingsreserve gehad. Zij was 
hier van vrijgesteld omdat zij 
nooit ouderen verzekerde. 
Als de heffingen doorgaan 
verspeelt het SSGZ in één 
keer haar hele vermogen en 
komt zelfs met een vermo-
genstekort van drie ton te 
zitten. 

VOORSCHOT OP DE TOE-
KOMST 
Het ligt in de verwachting 
dat steeds meer toekomstige 
ouderen een pensioenuitke-
ring naast hun AOW zullen 
hebben. De eerste kapers om 
dit af te romen dienen zich al 
aan. WVC-minister E. Brink-
man liet in dit verband on-
langs doorschemeren, dat de 
eigen bijdrage van ouderen 
aan de verzorgingsprijs in 
verzorgingstehuizen voor ou-
deren binnen enige tijd wel 
wat omhoog kan. 

 

 

gebouw zijn ondergebracht. 
Verder zijn er 5 apart staande 
woningen. 
De bewoners hebben zich 
verplicht mee te helpen aan 
de dagelijkse beslommerin-
gen van het huishouden. 
Daarnaast beheert men ge-
zamenlijk een moestuin en 
verzorgt men kleinvee. 
Het boerderijcomplex is be-
doeld voor mensen van 50-
plus uit de agrarische sector 
die nog iets om handen wil-
len hebben. Volgens de ini-
tiatiefnemers voldoet de 
boerderij aan een toenemen-
de behoefte onder ouderen 
aan een zelfstandig en aktief 
bestaan. 

STICHTING ALZHEIMER 
Volgens dokter H. W. ter 
Haar van de stichting Alzhei-
mer is dementie een in veel 
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IN MEMORIAM EGBERT SEVINK 
Op 5 mei 1986 overleed in Yoegoslavië Egbert Sevink. Vanaf 
1969 werkte Egbert bij het gewest Zuid-Holland van Humani-
tas als gewestelijk directeur.  Gedurende die periode heeft hij 
in Zuid-Holland met de aldaar  wonende leden en bestuurders 
van de Vereniging zeer goede en vriendschappelijke relaties 
onderhouden. Op basis daarvan  heeft hij op allerlei 
manieren de activiteiten van Humanitas ondersteund, gesti-
muleerd en vernieuwd. Ook buiten  de provincie genoot hij 
een grote bekendheid door zijn optreden in vele verschillende 
werkgroepen en vergaderingen  en door zijn opvallende 
betrokkenheid bij het wel en wee  van de Vereniging. 
De laatste jaren was het met zijn  gezondheid niet zo best. Na een verblijf in het 
ziekenhuis trad ook geen volledig herstel meer op. Nadat hij toch nog enige tijd part-
time had gewerkt, kwamen de artsen tot de conclusie dat het beter was als hij helemaal 
zou stoppen. Dat was voor alle betrokkenen,  niet in het minst voor hemzelf, erg verve-
lend. Toch was er een aanlokkelijk  perspectief. In zijn tweede vaderland, Yoegoslavië, 
was Egbert een huis aan het bouwen. In dat geliefde land wilde hij zijn jaren gaan 
doorbrengen. Nu is hij daar in Mevesinje begraven. Wat overblijft zijn vele prima 
herinneringen aan hem als goede vriend en collega en aan zijn warm menselijk 
optreden. Voor die herinnering  zijn wij dankbaar. 

AAD VAN OOSTEN 

1-rTL 

UIT AFDELINGEN 
EN GEWESTEN 

De laatste jaren zijn tal van 
oudere mensen aktief be-
trokken bij gespreksgroe-
pen, waarin ze met leeftijds-
genoten praten over voor hen 
belangrijke zaken. Ook in 
Friesland draaien op een 
aantal plaatsen zulke groe-
pen, sommige zelfs al jaren-
lang. Maar het aantal oude-
ren dat daarin aktief is, is 
naar de mening van de 
Friese werkgroep 'ouderen 
en edukatie' nog te gering. 
Voor heel wat mensen in de 
leeftijdsgroep van 50, 60, 70 
jaar is de vorm gespreks-
groep onbekend. Daarom 
werd op 23 april j.1. in Leeu-
warden een werkdag over 
gespreksgroepen van en 
voor ouderen gehouden on-
der de titel 'Ouderen in ge-
sprek'. Dat er in brede kring 
belangstelling bestaat blijkt 
wel uit het bezoekersaantal 
op die dag, 120 mensen, 
driekwart ouderen, en één 
kwart werkers uit de oude-
renzorg. 

CEES, TREES, EN EVA 
In het ochtendprogramma 
beet Cees Egas het spits af 
met een fel pleidooi voor de 
emancipatie van ouderen, 
die naar zijn mening wegge-
drukt zijn aan de rand van de 
samenleving, en berusten 
ook zelf nog teveel in dat 
noodlot. Hij pleit dan ook 
sterk voor gespreksgroepen-
werk, nodig om de geest in 
beweging te houden, maar 
ook als middel tot bewust-
wording van de slechte posi-
tie van ouderen in onze sa-
menleving. Trees van der 
Houwen uit Oosterhout ver-
telde over haar ervaringen 
bij het leiden van een ge-
spreksgroep. Ze zei o. m: Een 
hechte gespreksgroep biedt 
mensen de mogelijkheid om 
nieuwe mensen te leren 
kennen. 
Eva de Baat deed verslag 
van het kersverse projekt 

'Over wonen van ouderen 
gesproken'. Het doel hiervan 
is ouderen meer invloed te 
geven op hun wonen, en 
daarmee op de inrichting 
van hun leven. Met als start 
daarbij een korte wooncur-
sus, om daarna in kleine 

„Het is heel simpel. Het blijkt 
,gewoon dat mensen het ple-
zierig vinden om elke dag 
even gebeld te worden. Even 
contact te hebben, even ge-
zellig te babbelen. Al is 't 
maar vijf minuten." 
Zo citeert het Veluws Dag-
blad M. J. Th. Kramer, be-
stuurslid van de Stichting 
Welzijn Barneveld namens 
Humanitas, afdeling Eem-
land. Nadat hij en enkele an-
deren jarenlang geprobeerd 
hebben Humanitas-activitei-
ten in deze zeer „kerkse" om-
geving tot stand te brengen 

groepen verder te gaan met 
zelf realiseren van zaken als 
een dienstencentrum in je 
dorp of aandacht van de ge-
meenteraad voor wensen 
van ouderen. 

ER MOET 
GEWERKT WORDEN 
Dat praten over dit soort pro-
blemen goede resultaten 
kan opleveren bleek in de 
middagbijeenkomst, toen in 
werkgroepen verder werd 
gesproken over mogelijkhe-
den om gespreksgroepen-
werk in Friesland uit te brei-
den. Wat kun je doen om 
drempelvrees en onbekend-
heid weg te nemen? Hoe 
moet je het ter plaatse aan-
pakken? Uit de acht groepen 
kwamen veel aanbevelin-
gen naar voren. En er bleek 
enthousiasme om er in eigen 

is het nu echt gelukt. „Ge-
beld worden of zelf bellen", 
stelt de heer Kramer, behoort 
tegenwoordig tot de gewone 
dagelijkse gebeurtenissen. 
Onbewust mis je iets, als dat 
niet of niet meer voorkomt. 
Velen blijken dit onderlinge 
verkeer gezellig te vinden. 
Samen zorgen de deelne-
mers dat ze weten, dat het 
goed met anderen gaat. Dat 
is een veilig idee." 
Daarmee is precies aange-
geven waar het bij de tele-
foonketens om  gaat: een een-
voudige vorm van contact en 

dorp of stad mee aan de 
gang te gaan. 
Aan het slot van de dag zeg-
de René Canneman mensen 
die aan de slag willen gaan 
met opzetten van gespreks-
groepen de steun toe van de 
werkgroep 'ouderen en edu-
katie', waarin via de deelne-
mende organisaties heel wat 
kennis en ervaring beschik-
baar is. Aan deze werkgroep 
werd deelgenomen door o.a. 
de drie ouderenbonden, het 
gecoOrdineerd ouderen-
werk, Humanitas, Pensioen 
in Zicht, Fryske Kultuerried 
en de Edukative Wurkpleats 
Fryslán. Kortom er is een 
goeie start gemaakt en er 
wordt hard gewerkt aan ver-
dere stappen zoals het opzet-
ten van een training voor ge-
spreksleid(st)ers. 

ERIK VRIND 

signalering. Een gevoel van 
veiligheid, een beetje min-
der eenzaamheid. Ook in 
Voorthuizen doen de eerste 
groepen daar nu ervaring 
mee op. Een mooi resultaat 
voor de werkgroep Barne-
veld-Voorthuizen van de af-
deling Eemland van Huma-
nitas. 
Nadere informatie over tele-
foonketens is te verkrijgen 
bij uw afdelingsbestuur. 
Voor groepen, die zelf tele-
foonketens willen opzetten 
zijn op het Centraal Bureau 
folders beschikbaar. 

Ouderen in gesprek: goeie start in Friesland 

Telefoonketen eerste succes ibununitus in Voorthuizen 
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Kunt u vanavond 

uw buren 

misschien even 

helpen? 

hurfifflorijrraonei 
helpt mensen 


