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

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

voorbehouden die in tekorten - 
blijft geheel voor rekening van de 

inzenders. 

Giften 
Hoewel al enige tientallen ja-
ren lid van Humanitas ben ik 
pas de laatste jaren actief in 
de Vereniging en probeer ik 
tijd vrij te maken voor Van 
Mens tot Mens. Dat verklaart 
misschien mijn verbazing 
over twee berichtjes uit Zuid-
Drenthe in het vorige num-
mer. Het ene bericht meldde, 
dat de Afdeling Zuid-Drenthe 
f 4000,— had geschonken 
voor een visvijver in Zimbab-
we. In het bericht ernaast las 
ik, dat diezelfde Afdeling Zuid 
Drenthe./ 5000,— subsidie 
van het Hoofdbestuur had 
ontvangen voor een cursus 
Rouwverwerking. 
Hoe kan je nu met de ene 
hand geld weggeven, ook al 
is het voor een goed doel, en 
gelijktijdig de andere hand 
ophouden voor een subsidie 
van de eigen organisatie, die 
zelf zoveel moet bezuinigen? 

Amstelveen, 
H. de Jong 

Het toeval veroorzaakt soms 
de merkwaardigste samenlo-
pen van omstandigheden. 
Humanitas Zuid Drenthe 
heeft via acties geld ingeza-
meld voor één bepaald goed 
doel. Dat geld mag je uiter-
aard niet voor andere zaken 
uitgeven dan waarvoor het is 
bedoeld. 
Het bericht van die gift kwam 
in het blad. Toevallig nèt 
naast het nieuws dat diezelf-
de afdeling vanuit het daar-
toe bestaande Fonds Stimule-
ring Activiteiten een bijdrage 
(en niet meer dan dat) had ge-
kregen in de kosten van een 
cursus Rouwverwerking. De 
Afdeling draagt daar natuur-
lijk ook zelf, uit eigen mid-
delen, in bij. Een doeluitke-
ring, die ook alleen aan afde-
lingen of andere deelorga-
nen kan worden toegekend 
vanuit een daartoe opgericht 
fonds. Een fonds, waaar ove-
rigens iedere afdeling een 
beroep op kan doen als zin-
volle activiteiten incidenteel 
extra geld nodig hebben. Zo 
ziet u: als het toeval meewerkt  

komt een afdeling tweemaal 
in één Van Mens tot Mens. 
Met twee verschillende activi-
teiten. Schijnbaar tegenstrij-
dig, feitelijk niet. 
E.S. 

Afschaffen 
afdelingen 
Als secretaris van de afdeling 
Voorschoten wil ik reageren 
op de uitspraken van afde-
lingsvoorzitter Dorrepaal van 
Midden-Holland over de be-
staanszin van plaatselijke af-
delingen van Humanitas 
(nummer VIvItM okt/nov). 
Met zijn stelling dat in veel ge-
vallen het bestaan van plaat-
selijke afdelingen cq. bestu-
ren geen zin heeft en dat je de 
'rim-ram' van plaatselijke 
voorzitters, secretarissen en 
dergelijke maar beter kunt 
opheffen, omdat ze het werk 
van Humanitas meer belem-
meren dan bevorderen, ben 
ik het niet eens. 
In een opzicht, en ik denk dat 
Dorrepaal vooral daaraan 
heeft gedacht, kan ik wel een 
eind meegaan. Als er be-
paalde activiteiten moeten 
worden opgezet, kunnen vrij-
willigers beter worden ge-
stu urd door beroepskrachten 
van het gewest dan door de 
plaatselijke besturen. Die 
laatsten werken vaak belem-
merend en vertragend in 

Begin december zijn de ac-
ceptgiro's verzonden voor de 
contributie van Humanitas 
over 1990. Individuele leden 
betalen ook dit maal ten min-
ste f 28,50, samenwonenden 
(al dan niet getrouwd) ten 
minste f 33,—. De contributie 
voor Humanitas telt mee voor 
het bedrag, dat u als „giften" 
mag aftrekken van uw belast-
baar inkomen over het jciar 
van betaling. Aftrekbaar zijn 
alle giften boven de één pro-
cent van het belastbaar inko-
men, tot een maximum van 
tien procent. 

plaats van bevorderend en 
stimulerend. 
Het bespaart ook een hoop 
tijd en geld. In de praktijk is 
het vaak zo (dat is ook mijn 
ervaring) dat gewestelijke 
functionarissen naar de ver-
gaderingen van afdelings-
besturen moeten opdraven, 
wanneer die bezig zijn om be-
paalde projecten op te zetten. 
Nog te vaak redeneren a fde-
lingsbestu ren: „De geweste-
lijke functionarissen zijn er 
om de afdelingen te onder-
steunen; dan hebben ze maar 
op te draven wanneer wij dat 
willen . . . 
Laten de leden-vrijwilligers 
hun plannen maar recht-
streeks met het gewest rege-
len. Onder voorwaarde uiter-
aard dat het afdelingsbestuur 
op de hoogte blijft. Het komt 
erop neer-en ik denk dat 
Dorrepaal daaraan vooral 
denkt-dat je een plaatselijk 
bestuur best kunt missen bij 
het opzetten van een vrijwilli-
gersproject. 
In andere gevallen vind ik 
een afdelingsbestuur echter 
bitter noodzakelijk. Als men 
voor het uitvoeren van activi-
teiten de hulp van een ge-
meentebestuur of een andere 
plaatselijke organisatie nodig 
heeft, dan loopt men vast zon-
der afdelingsbestuur. Je kan 
als vrijwilliger wel op pad 
gaan, maar als 'eenvoudig 
burgertje' komt men nergens 
binnen. Aan de wensen van 
een 'loslopend figuur' heeft 
niemand een boodschap. Al-
leen een afdelingsbestuur 
kan iets op de plank krijgen. 
Conclusie: handen af van de 
plaatselijke afdelingen! Leg 
niet de bijl aan de wortels van 
Hu manitcrs. 
Voorschoten, 
L. Mulder 

Dezelfde regeling geldt ook 
als u „Lid voor het leven" 
wordt. U betaalt dan één keer 
f 427, 50 (alleen) of J.  495 (sa-
men) en kunt dat bedrag 
weer in het jaar van betaling 
als „gift" in uw belastingaan-
gifte opnemen. 

U moet in dat geval wel eerst 
een nieuwe acceptgiro aan-
vragen bij het Centraal Bu-
reau Humanitas, postbus 71, 
1000 AB Amsterdam, telefoon 
020-26 24 45. Veranderingen 
in een acceptgiro maken het 
formulier ongeldig! 
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Heftige emoties, talrijke interrupties en soms kwade gezich-
ten beheersten het zaterdagse deel van de AVA afgelopen 
november. Oorzaak daarvan was de bespreking van een 
grootschalige vernieuwing van Humanitas, vooral bedoeld 
om het verval van het ledenbestand tot staan te brengen. Het 
hoofdbestuur had daar het afgelopen jaar hard aan gewerkt. 
De afgevaardigden onderstreepten allemaal de noodzaak tot 
vernieuwing. Maar in Amersfoort zorgden de contouren van 
het nieuwe Humanitas voor een sprankelende bijeenkomst, 
waarbij stevig van gedachten werd gewisseld. 

Hoewel vrij dagavond de bar van hotel 
Amersfoort al was gesloten, waren er 
toch nog deelnemers aan de Algemene 
Vergadering van Afgevaardigden 
(AVA) die hardnekkig bleven zitten, te-
vergeefs hopend op nog een vloeibare 
versnapering. In sommige hotelkamers 
werd nog een fles wijn opengetrokken. 
Op conferenties, congressen en ook jaar-
vergaderingen, zoals die van Humani-
tas, speelt zich vaak hetzelfde tafereel af. 
Hoewel de bijeenkomst strikt zakelijk is, 
zijn er veel oude bekenden die elkaar 
weer eens zien. Heel wat lieden grijpen 
de vrije uurtjes aan om bij te kletsen. Zo'n 
evenement krijgt dan buiten het officiële 
programma het karakter van een uitje. 
De AVA was echter allesbehalve een ge-
zapig dagje uit. Het programma strekte 
zich uit van de vrijdagavond, die een 
luchtig karakter had, tot de hele za-
terdag. 
Hoewel grapjes van de sprekers de zaal 
meerdere malen deden daveren van het 
lachen, stonden bestuurders en afge- 

vaardigden af en toe grimmig tegenover 
elkaar. Dat de AVA geen theekransje 
zou worden werd al duidelijk gemaakt 
door voorzitter Herman Tjeenk Willink. In 
zijn openingstoespraak op zaterdagoch-
tend zette hij enkele vraagtekens bij de 
organisatie van Humanitas. 
„Ik sta iedere keer weer verbaasd over al 
het overleg dat binnen Humanitas nodig 
is voor de kleinste stap. Alsof we zelf niet 
in de vernieuwing geloven en het liefst 
alles bij het oude laten. Het verklaart 
misschien de ergernis die ik soms voel. In 
het perspectief dat zich opent moeten we 
de kansen grijpen. We mogen het tij niet 
laten verlopen." 
Waar Tjeenk Willink op doelde was de 
constatering binnen Humanitas dat de 
samenleving verandert en de daarbij 
geconstateerde noodzaak om de Vereni-
ging daarbij aan te passen. Sommigen 
binnen Humanitas vrezen dat het anders 
een organipatie wordt die nauwelijks 
meer aansluit bij wat er in de maat-
schappij leeft. 

DRIE WAPENS 
„Ik heb vorig jaar gezegd dat langer be-
staande organisaties doelen in zichzelf 
dreigen te worden, " zei de voorzitter, 
„maar dat Humanitas drie wapens heeft 
om die dreiging te keren. Dat zijn de ver-
enigingsvorm, de kwaliteit van het werk 
en de visie op mens en maatschappij. 
Maar ik heb geconstateerd dat die wa-
pens soms sterker lijken dan ze zijn." 
Het laatste jaar, zo constateerde hij, had 
de Vereniging dan ook veel gepraat over 
de plaats van Humanitas in een veran-
derende maatschappij en over de 
doorzichtigheid van de organisatie. Ook 
de mogelijkheid om meer vrijwilligers 
aan te trekken is in het afgelopen jaar 
niet onbesproken gebleven. Dreigt Hu-
manitas toch een doel in zichzelf te 
worden? 
Volgens de voorzitter hoeft dat niet. Er 
liggen voor Humanitas nog zeker drie 
perspectieven in het verschiet, zo gaf hij 
aan. Hij wees erop dat de aandacht voor 
terreinen waarop Humanitas actief is, 
zoals de zorg voor verstandelijk gehan-
dicapten, de jeugdhulpverlening en de 
kinderopvang, aan het groeien is. 
In de tweede plaats constateerde hij dat 
er veel bereidheid bij mensen bestaat 
om zich voor anderen in te zetten. „De 
vooronderstelling dat de aandacht van 
mensen vooral uitgaat naar grote pro-
blemen ver weg, zoals milieu, mensen-
rechten of bewapening, is onwaar. Wel 
is waar dat andere organisaties die zich 
daar mee bezig houden, zoals Greenpe-
ace, Amnesty International en de Vre-
desbeweging, eerder dan Humanitas 
hebben ingezien dat mensen anders 
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dan vroeger benaderd moeten worden. 
Mensen willen individueel worden aan-
gesproken, weten wat het probleem is en 
duidelijke resultaten zien. Dan zijn zij be-
reid in een of andere vorm actief te wor-
den. Vrijwilligers willen weten welke in-
zet in tijd van hen wordt gevraagd. Het 
zijn vaak drukke mensen. Vrijwilligers-
werk moet tenminste even goed zijn als 
professioneel werk. Dat besef is in Hu-
manitas niet altijd even sterk ontwik-
keld." 

CHARITAS 
Een derde perspectief voor Humanitas 
ligt volgens Tjeenk Willink in de veran-
deringen in de zorg. Vrijwilligerswerk is 
grotendeels overgenomen door be-
roepskrachten. Kwaliteitseisen zijn 
hoog, meende hij, en dat is terecht, want 
niemand verlangt terug naar de tijden 
van de charitas, waarin mensen afhan-
kelijk waren van de goedheid van ande-
ren. Maar door de professionalisering 
van de zorg is er een andere afhankelijk-
heid ontstaan. Tjeenk Willink: „De af-
hankelijkheid van functionarissen en in-
stellingen die afbreuk doet aan de eigen 
verantwoordelijkheid van burgers. Te-
genwicht tegen dat professionele 
overwicht, daarover behoort Humanitas 
zich druk te maken." 
De eerste schermutselingen tussen be-
stuur en afgevaardigden deden zich op 
zaterdagochtend al véx5r koffietijd voor. 
De nota „De Maatschappij Verandert: En 
Humanitas?", die afgelopen jaar in de 
afdelingen is besproken, werd toegelicht 
door hoofdbestuurder Bert Middel. De 
nota probeert een richting voor Humani-
tas aan te geven voor de komende jaren. 
In de nota staat een aantal stellingen, 
waarop de afdelingen hebben gerea-
geerd. Deze stellingen sloegen op zowel 
de identiteit als de werkwijze van Huma-
nitas. 

Zo luidt de eerste stelling uit de nota dat 
Humanitas „een vereniging is van men-
sen die tezamen een draagvlak vormen 
voor maatschappelijke dienstverlening 

Menige afgevaardigde deed van zich spreken  

door zowel vrijwilligers als beroeps-
krachten, waarin op ongebonden en on-
verzuilde wijze de beginselen van ver-
antwoordelijkheid, medemenselijkheid, 
respect voor ieders eigen persoonlijk-
heid en het besef van menselijke waar-
digheid tot uiting wordt gebracht. " 
Een andere stelling luidt dat de keuze-
vrijheid van de afdelingen en individue-
le vrijwilligers om zelf te bepalen met 
welke activiteiten zij zich bezig willen 
houden, behouden moet blijven. 
De laatste stelling betreft activiteiten die 
geen basis meer hebben of niet meer tot 
zinvolle resultaten leiden. Deze moeten 
uit het werkplan worden afgevoerd, zo 
luidt de conclusie. 

,,Zonder iets af te doen aan het verleden, 
moet ik toch constateren dat het niet al-
tijd even verstandig is om al te lang ach-
terom te kijken", zei Middel. „Dan loop je 
het gevaar dat je de weg voor je niet 
meer ziet." Middel legde uit dat het 
hoofdbestuur had geprobeerd te analy-
seren welke veranderingen zich in de 
samenleving voordoen. 

DYNAMIET 
Ook had het hoofdbestuur geprobeerd 
een verband te leggen tussen deze ont-
wikkelingen en de taken van Humanitas 
in de toekomst. „Wij zitten in een dyna-
mische samenleving en Humanitas moet 
daar met dynamiet op reageren", vond 
Middel. Niet iedereen toonde zich even 
gecharmeerd van deze bebaarde PvdA-
parlementariër. ,,De heer Middel fun-
geert blijkbaar al knap als politicus, " 
merkte voorzitter Kuiper van het gewest 
Groningen op, „ik heb namelijk niet be-
grepen waar hij het over had." Het was 
niet de vermeende gebrekkige toelich-
ting van Bert Middel die kritiek uitlokte, 
maar het gebrek aan veronderstelde 
slagkracht van de nota, zo vonden ver-
schillende sprekers. Zo vonden sommi-
gen dat er te weinig nadruk lag op het 
humanistische karakter van Humanitas. 
„Wij profileren ons onvoldoende als hu-
manisten", merkte een afgevaardigde 

op. „En dat terwijl de kerkelijke organi-
saties zich zo sterk vanuit hun uit-
gangspunt profileren. Wij moeten juist 
ons humanistische principe blijven uit-
dragen. In veel van onze organisaties 
moeten wij zorg dragen dat de kerkelijke 
instellingen het werk niet doodgewoon 
van ons overnemen. Organisaties die 
wij oorspronkelijk gestart hebben, gaan 
zij anders gebruiken voor kerkelijke pro-
paganda." 

GEESTELIJKE BROEK 
Een ander, de Eindhovense afgevaar-
digde Van der Belt, vond de stellingen 
wel erg ruim geformuleerd. „De geeste-
lijke broek is zo wijd dat iedereen er in 
past, uitgezonderd degenen die openlijk 
kiezen voor een criminele loopbaan. Het 
is zo wijd dat er geen identiteit meer aan 
zit. Christelijke mensen zullen andere 
woorden gebruiken: in plaats van mede-
menselijkheid zullen ze naastenliefde 
zeggen. Het komt er op neer dat je begint 
met werken en later kijkt naar de identi-
teit. " 
Bert Middel benadrukte in zijn reactie 
dat het er niet om gaat duidelijk te maken 
wie je bent, maar om wat je doet. „Daar-
op worden wij aangesproken door men-
sen in de samenleving en door mensen 
die ons werk nodig hebben. Het is onge-
twijfeld zo dat christelijk Nederland zich 
aan het herordenen en versterken is. Dat 
komt tot uitdrukking op het terrein van 
maatschappelijke dienstverlening en 
welzijnswerk. Het is niet zo verstandig 
om dan hetzelfde patroon te volgen. Het 
is op zo'n moment nodig om duidelijk te 
maken wat wij doen. De buitenwacht 
heeft er geen behoefte aan dat wij daar 
steeds op hameren. Wij weten zelf wel 
wie we zijn." 
De discussie over dit onderwerp kon nog 
wel uren doorgaan, vond Tjeenk Willink. 



Het hoofdbestuur. Penningmeester Pieter van de Kerkhoff kan nog lachen 

Dat achtte hij niet verstandig. Hij stelde 
voor dat de aanwezigen meegingen in 
de hoofdlijnen van de nota. „Als wij niets 
doen zal de terugloop van het aantal le-
den alleen maar versnellen", zei hij. „We 
kunnen natuurlijk zeggen: het zal mijn 
tijd wel uitdienen. Maar daar zijn we niet 
voor. We zijn het allemaal wel eens over 
onze identiteit." Bij die conclusie bleef 
het, zodat volgend jaar het hoofdbestuur 
wel met een volgende stap voor de toe-
komstplannen van Humanitas zal 
komen. 

NIET LULLEN MAAR POETSEN 
De vernieuwingsplannen van Humani-
tas speelden vaker een rol. Uit de zaal 
kwam de waarschuwing dat de ver-
nieuwing vooral niet moest stranden in 
bureaucratische regelgeving. Een Rot-
terdamse afgevaardigde haalde een 
plaatselijk gezegde aan: „Niet lullen 
maar poetsen", zei hij. Hij was bevreesd 
dat thema's als de installatie van be-
stuurscommissies de „leutercultuur" in 
de welzijnszorg zouden bevorderen. 
Maar, zo legde hoofdbestuurder Cees 
Boer uit, bestuurscommissies zijn juist 
een middel om de organisatie efficiënter 
te laten verlopen. Hij vergeleek het met 
raden van commissarissen in het be-
drijfsleven of raden van toezicht in de 
gezondheidszorg. 
Hoog liepen de emoties op toen de dis-
trictsvorming in noord-Nederland ter 
sprake kwam. Vooral de afgevaardig-
den uit Groningen hadden het te kwaad. 
„Nog een wonder dat ze de vergadering 
niet uit zijn gelopen", fluisterde een afge-
vaardigde later in de wandelgangen. 
„Acht nee, dat doe je toch niet, zo ga je 
niet met elkaar om", zo reageerde een 
Groningse daarop na afloop van de ver-
gadering. Boos was ze wel, want, zo stel-
de ze, in de hele discussie over de vor-
ming van een district waren de afdelin-
gen niet gekend. Jawel, bij de voorberei-
dingen waren mensen uit Groningen 
aanwezig, maar die zaten alleen op per-
soonlijke titel in de werkgroep. 
Ter discussie stond de vorming van een 
district in noord-Nederland. Beter ge-
zegd: het kwam wel ter sprake, maar 
stond niet ter discussie, tot grote teleur-
stelling van de Groningers. Het begon 
die zaterdag bij een rapportage van 
Rein Pijlman, lid van het hoofdbestuur, 
over wat de invoering van een district 
had moeten worden. Vorig jaar had de 
AVA daar haar fiat aan gegeven. Maar 
de districtsvorming was niet zo gladjes 
verlopen. De ondersteuning van het 
werk in een drietal gewesten, Friesland, 
Groningen en Drenthe, zou in één „dis-
trict" worden samengevoegd, met even-
tueel Overijssel er nog bij. Hier lagen 
onder andere financiële argumenten 
aan ten grondslag. De subsidies in de 
regio waren flink teruggelopen. Op een 
centrale plek zouden alle professionali-
teit en deskundigheid voor het hele dis-
trict kunnen worden ondergebracht en 
zo zou de regio minder afhankelijk van 
subsidies worden. Het bevorderen van 
identiteit, kwaliteit, bekendheid en effi- 

ciency zouden de vier voordelen van een 
district moeten worden. 

BRANDING 
Rein Pijlman maakte de afgevaardigden 
duidelijk dat het schip nog niet door de 
branding was. De problemen bij de in-
voering van een district scharnierden 
om de opheffing van het regiokantoor in 
Groningen, van waaruit zeer veel activi-
teiten worden georganiseerd, en de vor-
ming van een districtskantoor in Assen. 
Pijlman benadrukte dat het Groningse 
regiokantoor wel mocht blijven bestaan, 
maar dan niet betaald uit centrale mid-
delen van de Vereniging. 
De Groningse afgevaardigden waren 
evenwel bang dat hun belangen, de 
handhaving van het regiokantoor, niet 
gewaarborgd zouden  worden. In het 
rapport van de commissie Noorderlicht, 
die de vorming van het district zou voor-
bereiden, zou expliciet staan dat het Gro-
ningse kantoor zou moeten verdwijnen. 
„Als u goed leest zal u dat zinnetje kun-
nen vinden", zei een Groningse afge-
vaardigde. 
Onduidelijkheid was er alom over de 
v adide 

vraag of het districtsmodel nog weer kon 
worden teruggedraaid. Het ging immers 
om een experiment. Nu dat niet zo vlotjes 
verliep zou de invoering van district 
Noord dan toch weer van tafel moeten 
kunnen verdwijnen? 

Nieuwe besluitvorming, zo  maakte 
Tjeenk Willink duidelijk, was echter niet 
aan de orde. „Dan had er van tevoren 
een voorstel ingediend moeten worden 
dat dan was rondgestuurd" zei de voor-
zitter. „Ik kan veel doen als voorzitter, 
maar ik kan geen statuten en reglemen-
ten wijzigen." 
De koppige afgevaardigde meende ech-
ter dat de vraag was gesteld om geen 
districtskantoor in te voeren. Nee, zei 
Herman Tjeenk Willink, die vraag is he-
lemaal niet aan de orde. „Want de AVA 
heeft daar vorig jaar een besluit over 
genomen." 

VERBITTERD 
„De boel wordt afgekapt", zei een Gro-
ningse afgevaardigde verbitterd. „rk 
had het gevoel dat we ruimte zouden 
krijgen om er met elkaar uit te komen. Nu 
gaan we weg met het idee dat we zijn 
afgekapt." 
De voorzitter nam de tijd om nog even op 
een rijtje te zetten hoe het ingewikkelde 
verhaal van district Noord precies in el-
kaar zat. „We moeten niet alles ophan-
gen aan de belangen van bepaalde per-
sonen of bepaalde besturen. De af-
spraak was dat we een evaluatie zouden 
maken van een half jaar functioneren 
van een districtskantoor. Dat doen we 
dan volgend jaar. Evalueren is niet kij-
ken of iets goed of slecht is en dan rustig 
doorgaan. Dat doe je om te kijken wat je 
er aan moet wijzigen. In die zin is het 
besluit terug te draaien. Als de AVA zou 
vinden dat er geen districtskantoor moet 
komen, dan moet daar een tegenbesluit 
over worden ingediend. Dat moet u dan 
voor de zomervakantie bedenken." 
Bovendien, zo stelde hij, zou de installa-
tie van een districtsbureau niet van het 
ene op het andere moment plaatsvin-
den. Daarna stuurde hij alle afgevaar-
digden wijselijk naar de behoorlijk uitge-
lopen lunch, zodat iedereen stoom af kon 
blazen. Menige afgevaardigde vroeg 
zich af of het eten ondertussen nog wel 
warm was. Hoe boos de gezichten ook 
waren, toch stonden alle afgevaardig-
den na afloop van de vergadering in 
groepjes gezellig te keuvelen. „'t Zijn nu 
eenmaal allemaal solisten", zei een af-
gevaardigde olijk, daarmee aangevend 
dat de leden van Humanitas gauw in het 
geweer springen, maar de bom niet snel 
zullen laten barsten. Na het sluiten van 
de vergadering reden tientallen auto's 
door de inmiddels gevallen avond het 
hele land in. De afgevaardigden had-
den nog een hele zondag om de familie 
thuis te vermaken met sterke verhalen 
over een weekendje Amersfoort. 

Henk Vlaming 
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rokere mak) 
Niets werkt zo inspirerend als 
een verhitte discussie in een 
bomvol en rokerig achteraf 
gelegen zaaltje op een vrij-
dagavond. Toen Wilko Post, 
de adjunct-directeur van het 
Centraal Bureau, daar vrij-
dagavond een kijkje wilde ne-
men, stuitte hij op een haag 
van mensen. 

De discussie ging over de ledenwerving 
van Humanitas. Als geen ander onder-
werp was dit item gedurende de hele 
vrijdagavond en zaterdag die de AVA 
duurde, op ieders lippen. Humanitas telt 
maar liefst negenhonderd leden minder 
dan een jaar geleden. „Als dat nog tien 
jaar zo doorgaat is er geen Humanitas 
meer", riep een bestuurder. „Zestig pro-
cent van de leden is ouder dan 65", wist 
hoofdbestuurder Jan Renken. Het was 
geen wonder dat de gedachtenwisseling 
in het zaaltje een groot aantal afgevaar- 
digden trok. 
Jong en oud zat of stond broederlijk naast 
elkaar. Er waren veel te weinig stoelen 
voor alle belangstellenden. Sommigen 
waren op de tafels gaan zitten. De rest 
stond, armen afwachtend over elkaar, 
soms demonstratief naar voren buigend 
om een duit in het zakje te doen. Het 
zaaltje was eigenlijk veel te laag en wel-
dra was de rook in de spreekwoordelijke 
plakken te snijden. Dat weerhield de af-
gevaardigden er echter niet van om een 
oplossing te zoeken voor het gebrek aan 
nieuwe leden. 
Humanitas is niet herkenbaar voor de 
meeste mensen, zo oordeelde een aan-
wezige, want houdt zich met teveel on-
derwerpen bezig.  Vroeger werden de 
mensen nog lid om in aanmerking te ko-
men voor gezinszorg. Maar door de 
overheidszorg is die reden komen te ver-
vallen. 
Een afgevaardigde meende dat de le-
den van Humanitas veel te druk bezig 
waren met allerlei activiteiten en daar-
door te weinig oog hadden voor leden-
werving. „Ik zit niet in een afdeling om  
leden te werven", riep een andere afge-
vaardigde. „Ik zit er om mensen te hel-
pen." De naamsbekendheid van Huma- 
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tas", zei hij. „We zijn nu eenmaal geen 
wereldnieuws", merkte Erik Stibbe, de 
publiciteitsman van Humanitas, nuchter 
op. 
De aanwezigen spraken af om een werk-
groep samen te stellen, bestaande uit le-
den vanuit alle gewesten, die een mar-
ketingplan zou opstellen. Dat plan zou 
een strategie ontwerpen voor de leden-
werving in de toekomst. Terwijl de zaal 
leegdromde, noteerden medewerkers 
van het Centraal Bureau namen van 
mensen die in de werkgroep zitting wil-
den nemen. 
Maar niet iedereen was even enthou-
siast over de voorgenomen werkgroep. 
„Ik ben bang dat het marketingplan zal 
verzanden in zijstraten", merkte Aronius 
op. „De discussie had richting noch 
kracht. Maar laat ik niet zeggen dat het 
niet goed was. Het was een leuke happe-
ning." Stickers en marktkraampjes duid-
de hij aan als zijstraten die je gebruikt bij 
de uitwerking van een marketingplan. 
Hij vreesde dat de werkgroep zich zal 
beperken tot een uitwerking van dit soort 
activiteiten. 
Er is echter veel meer behoefte aan een 
plan dat een vernieuwing binnen Huma-
nitas kan bewerkstelligen, zo vond Aro-
nius. Nu richt de Vereniging zich volgens 
hem sterk op het meegeven van tech-
nieken aan oudere mensen, zodat ze zich 
kunnen handhaven in de samenleving. 
„Dat hangt samen met het ouder worden 
van de leden", zo analyseerde hij. „Er 
moet een vernieuwende stroming ko-
men", vond hij. Een marketingplan moet 
nagaan aan welk dienstenpakket en aan 
welke maatschappelijke filosofieën en 
visies behoefte is. „We moeten een laten-
te markt bewerken van mensen die bij 
geen enkele geestelijke stroming horen. 
Dat is ook de oorsprong van de organi-
satie." 
Ondanks alle verschillende meningen 
over hoe de ledenwerving moet worden 
aangepakt, hield Jan Renken de aanwe-
zigen nog maar eens zijn vaste voorne-
men voor: in 1990 moet en zal Humanitas 
zeker 30.000 leden hebben! 

nitas is te gering vond een ander. Daar-
door zou de Vereniging bij te weinig 
mensen bekend zijn. 
Anderen probeerden een wat diepere 
analyse te maken van het probleem. An-
dries Aronius van de afdeling IJmond 
was van oordeel dat de leden veel te 
versnipperd bezig waren. Daardoor zou-
den ze het vermogen missen om tot een-
drachtige actie over te gaan. „De filoso-
fie van onze organisatie is dat de mens 
autonoom is", zei hij. „Onze leden be-
staan uit individueel gerichte mensen, 
die niet in staat zijn met elkaar samen te 
werken." 
Iedereen was het erover eens dat Huma-
nitas meer onder de aandacht van het 
publiek gebracht moest worden. Maar 
men was het niet eens over de manier 
waarop dat zou moeten gebeuren. Veel 
aanwezigen kenden de media een be-
langrijke rol toe bij een grotere naams-
bekendheid. Sommigen zagen wel iets 
in een slim opgezette mediacampagne. 
„Zorg dat je de Plaatselijke krant achter 
je krijgt", merkte iemand op. 
Maar anderen zagen dat niet zitten. „Le-
denwerving moet je aan de deur doen", 
betoogde Jan Renken. De krant als mid-
del tot publiciteit zag hij nauwelijks zit-
ten. Het bewijs daarvoor zag hij in het feit 
dat geen enkele krant op de AVA was 
afgekomen. „De Telegraaf is niet geïnte-
resseerd in een pagina voor Humani- 

Erik Stibbe: „We zijn geen wereldnieuws. " 



HUMANA GEEN HUMANITAS 

Uit verschillende delen 
van het land ontvangt 
Humanitas klachten 
over op straat geplaat-
ste containers, waarin 
kleding wordt verza-
meld. De opbrengst 
van deze inzameling 
zou bestemd zijn voor 
projekten in de Derde 
Wereld. 

De organisatie die hier 

achter zit heet „Huma-
na" en is actief in ver-
schillende landen. Hu-
manitas heeft daar 
niets mee te maken. 
Hoewel niet mag wor-
den uitgesloten dat wel 
eens geld van Humana 
in de Derde Wereld te-
recht komt, is daarop 
geen enkele controle. 
Een artikel in Vrij Ne-
derland gaf aan dat de 

particuliere belangen 
van een kleine groep 
mensen achter Huma-
na vermoedelijk aan-
zienlijk zwaarder we-
gen dan de ideële doel-
stelling, die men pre-
tendeert te hebben. 
Laat u dus niet mislei-
den door de naam. Hu-
mana is bepaald geen 
Humanitas. 

ei
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Ook dit jaar traden een aantal hoofdbe-
stuursleden af. Sommigen stelden zich 
herkiesbaar; anderen namen definitief 
afscheid. Aad van Oosten (de secreta-
ris), Mieke Bloemendaal, Cees Boer, 
Rein Pijlman en Jan Renken waren aan 
de beurt om af te treden maar bereid het 
nog eens te proberen. Allen werden zij 
herkozen. 
Irma Gunter en Truus Prins stopten er 
definitief mee. 
De nieuwe hoofdbestuurders werden 
uiteindelijk P. van Agteren, L. E. J. Enge-
ring-Aarts en M.T. A. Duijm. 

Mevr. drs. M. T. A. Duijm, 
's-Gravenhage 

Mevrouw Duijm heeft rechten gestu-
deerd in Leiden en is momenteel werk-
zaam als stafmedewerkster volkshuis-
vesting bij de afdeling woonruimtezaken 
van de gemeente Den Haag. Voorheen 
heeft zij vijf jaar gewerkt op het secreta-
riaat van de afdeling maatschappelijk 
werk en volksgezondheid van de ge-
meente Den Haag en was als zodanig 
beleidsmatig betrokken bij de verschil-
lende werkvelden op dit terrein. 
Als vrijwilliger is zij actief geweest o.a. 
als medewerkster bij een wetswinkel, 
een belangengroep van huurders in de 
Haagse schilderswijk en als bestuurslid 
van een instelling voor thuishulp in Rot-
terdam. 
Daarnaast staat zij kandidaat voor een 
bestuurslidmaatschap van de afdeling 
Den Haag. 

P. v. Agteren, Rotterdam 

De heer Van Agteren is hoofd Bureau 
Voorlichting van de Provincie Zuid-Hol-
land, daarnaast is hij lid van de gemeen-
teraad Rotterdam van de PvdA, w. o. lid 
van de commissies sociale zaken en 
volksgezondheid, culturele zaken en 
minderheden. 
Voorts is de heer Van Agteren lid van 
Provinciale Staten Zuid-Holland ge-
weest en is hij werkzaam geweest bij het 
Openbaar Lichaam Rij nmond. (hoofd 
bur. juridisch/bestuurlijke en admini-
stratieve zaken). 
De heer Van Agteren is actief geweest in 
diverse functies in sociaal maatschappe-
lijke organisaties. Thans is hij be-
stuurslid van St. Maatschappelijk Werk 
Rotterdam, de Ver. August Franckehuis, 
St. de Bergrand, twee verpleeghuizen en 
de St. Centrale Discotheken. Voorts heeft 
de heer Van Agteren zitting in de be-
stuurscommissie Verst. Gehandicapten-
zorg Humanitas Rotterdam. 

Mevr. drs. L. E. J. Engering-Aarts, 
's-Gravenhage. 

Mevrouw Engering-Aarts heeft pedago-
giek en andragogiek gestudeerd en is 
momenteel docente aan een HBO-oplei-
ding (personeelsopleiding) en aan een 
MBO-opleiding (Soc. dienstverlening). 
Daarnaast is zij gemeenteraadslid voor 
de VVD in Den Haag (vanaf 1982) en 
maakt vanuit deze functie deel uit van de 
Commissie voor maatschappelijk wel-
zijn en volksgezondheid, de commissie 
volkshuisvesting, alsmede van de Com-
missie economische zaken. 
Daarnaast is zij binnen de VVD actief in 
verschillende werkgroepen en commis-
sies. 
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SPECIAAL KERSTNUMMER VAN HU 

Spannende interviews met jazz-trompettist 
Jarmo Hoogendijk, muzikant Hennie Vrienten, 
zangeres Margriet Eshuys en met muziek-
liefhebber Han Reiziger. 
Ook columns van o.a. Yvonne Kroonenberg, Wim 
Kook en Martin van Amerongen; met een speciaal 
essay over muziek door Casper Vogel. 
U kunt dit dubbeldikke muzieknummer van 
de Humanist bestellen door slechts f 7,50 
over te maken op giro 58 van de 
Humanistische Pers te Utrecht onder 
vermelding van „kerstnr. Humanist". Nog 
beter: probeert u eens een jaar een 
abonnement op de Humanist voor slechts 
f 30,—voor heel 1990! Of word lid van het 
Humanistisch Verbond. Bel nu gratis 06-
0224222 en u heeft het muzieknummer nog

~ 
voor de kerst in huis! (U kunt dagelijks 
bellen — ook in het weekend — van 9.00 tot 
20.30 uur. Niet op 25 en 26 dec. en I jan.) 

De beslissingen van 1989 

Spijkers met itóppen, 
Ook 

besloten 
Elk jaar weer dienen het hoofdbestuur, 
afdelingen en gewesten een lijstje voor-
stellen of amendementen op voorstellen 
in, waar de AVA vervolgens over stemt. 
Vooral als de voorzitter alle afdelingen 
moet aflopen om voor- dan wel tegen-
stemmen in de juiste aantallen per afde-
ling te noteren, loopt het soms flink uit. 
De AVA was dan ook zaterdagmiddag 
een uurtje zoet om zich door alle stem-
mingen heen te worstelen. 
Voor sommige afgevaardigden was het 
teveel. Geregeld liepen ze de zaal uit 
voor gratis koffie of voor een frisse neus. 
Op dat uur was de AVA al stormachtig 
verlopen. De sessie had veel energie ge-
vraagd van de aanwezigen. Sommigen 
hingen zichtbaar vermoeid in hun stoel. 
Het spannendst bij de stemmingen was 
de voorgestelde wijziging van artikel 10 
van de statuten van de Vereniging. Het 
ging vooral om een verscherping van 
het statuut waarin de rechten en plichten 
van een afdeling staan beschreven. 
Maar liefst zes amendementen waren in-
gediend op de voorgestelde wijziging 
door het hoofdbestuur. 

Nieuwe tekst artikel 10 
1. De werkzaamheden van een afdeling 
geschieden onder leiding van een afde-
lingsbestuur, door en uit de leden van de 
afdeling gekozen volgens het bij huis- 

houdelijk reglement bepaalde. 
2. Het afdelingsbestuur is ten aanzien 
van zijn beleid aan de ledenvergadering 
van de afdeling verantwoording ver-
sch uldigd. 
3. Het afdelingsbestuur zendt jaarlijks 
voor één april een algemeen verslag en 
een financieel verslag over het afgelo-
pen jaar aan het hoofdbestuur en aan 
het betrokken gewestelijk bestuur. 
Het zendt jaarlijks voor één november 
een begroting met toelichting voor het 
komende jaar aan het hoofdbestuur en 
aan het betrokken gewestelijk bestuur. 
4. Het afdelingsbestuur verstrekt het 
hoofdbestuur en het betrokken geweste-
lijk bestuur de door deze verlangde in-
lichtingen. Volgens het voorstel wordt 
artikel 10 met de volgende toevoegingen 
uitgebreid: 
5. Afdelingen, die niet voldoen aan het 
bepaalde in lid 3 van dit artikel, ontvan-
gen over het jaar waarvoor geen begro-
ting met toelichting is ingediend, geen 
contributie-afdracht. 
6. Afdelingen zijn niet gerechtigd om de 
door hen beheerde verenigingsmidde-
len in de vorm van structurele subsidies 
of garantiestellingen buiten de vereni-
ging ter beschikking te stellen, behou-
dens schriftelijke toestemming daartoe 
van het hoofdbestuur.  

NOORDE:PLC:11'1' VOLGEND JAAR.  De 
oprichting van een districtskantoor, van 
waaruit de ondersteuning van het vrij-
willigerswerk in de drie noordelijke pro-
vincies zal worden gecombineerd, heeft 
meer tijd gevraagd dan oorspronkelijk 
verwacht. De evaluatie (oftewel het ant-
woord op de vraag: hoe werkt het?) is 
daarom uitgesteld tot de volgende AVA. 

VERZEKERINGEN. Tot dusver was het 
niet mogelijk de vrij willigersverzekering 
van Hu manitas ook van toepassing te 
laten zijn op 75-plussers. Wellicht zou die 
mogelijkheid inmiddels ook bestaan. Het 
hoofdbestuur heeft beloofd dat na te 
gaan en zo mogelijk de verzekering uit te 
breiden tot alle vrijwilligers. Er is overi-
gens een folder beschikbaar op het Cen-
traal Bureau, waarin omschreven is wie 
tegen wat verzekerd is. 

BEGROTINGEN. Niet alle afdelingen 
van Humanitas houden zich aan de spel-
regels om op tijd hun begroting met 
werkplan toe te zenden aan het hoofdbe-
stuur. Voortaan ontvangen afdelingen 
die niet aan deze verplichting voldoen 
ook geen contributieaandeel meer. Dat 
geld gaat in het Fonds Stimulering Acti-
viteiten. 

VANNOOR HUMANITAS. Contribu-
tiegelden van Humanitas zijn in het alge-
meen bestemd voor activiteiten van de 
Vereniging zelf. Het is niet de bedoeling, 
dat dit geld wordt gebruikt om andere 
organisaties te steunen. Incidentele 
schenkingen binnen de jaarbegroting 
kunnen nog wel eens voorkomen, maar 
voor structurele bijdragen of garantstel-
lingen aan derden is beslist de handte-
kening van het Hoofdbestuur nodig. Dat 
is nog eens formeel vastgelegd. 
Niet goedgekeurd werd een voorstel van 
het hoofdbestuur om de afdelingen te 
verplichten hun geldmiddelen tegen een 
redelijke rente bij de Stichting Beheer 
Fondsen in deposito te plaatsen. Sommi-
ge afdelingen verwachten zelf een hoge-
re rente te kunnen behalen, veel afge-
vaardigden van afdelingen waren van 
mening dat het hoofdbestuur op dit punt 
beter effect kan sorteren met de kracht 
van het argument dan met de statuten in 
de hand. 

MINDERHEDEN Het gewest Zuid-Hol-
land stelde voor in het werkplan van het 
hoofdbestuur/Centraal Bureau meer 
aandacht te besteden aan de ondersteu-
ning van het werk voor minderheden en 
allochtonen. De vergadering was het 
daar mee eens. Het hoofdbestuur zal be-
zien of aan deze wens kan worden vol-
daan. 
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Het regeeraccoord is gepubli-
ceerd. De regeringsverkla-
ring is uitgesproken en daar-
na door de Tweede Kamer be-
sproken. Na maanden is er 
weer een nieuw kabinet, een 
kamermeerderheid en dus 
een beleid. 

Concreet 

Over terreinen waar Huma-
nitas mee te maken heeft, zijn 
in de regeringsverklaring een 
aantal uitspraken gedaan. 

* 110 miljoen extra wordt 
uitgetrokken voor de ver-
standelijk gehandicapten-
zorg in Nederland. 

* 150 miljoen extra gaat 
naar extramurale zorg, in-
clusief stervensbegelei-
ding. Zeg maar: terminale 
thuiszorg. 

* 210 miljoen extra wordt 
uitgetrokken voor „de" ou-
derenzorg. 

* Er komt een identifica-
tieplicht, maar geen „aus-
weis". Elk papier dat uw 
identiteit bewijst (pas-
poort, rijbewijs, trein-ab-
onnement etc. ) is goed ge-
noeg. 

* Er komt een Wet Gelijke 
Behandeling, inclusief de 
ongelijke behandeling 
van instellingen binnen 
en buiten de kerken. 

• Medicijnenlmaak en spe-
cialistengeeltje verdwij-
nen, maar via een wissel-
truc die vooral ten koste 
van de laagste inkomens 
gaat: de kosten worden 
gedekt door verhoging 
van het nominale (dus 
voor iedereen gelijke) deel 
van de ziekenfonds-
premie. 

* De vreemdelingenwetge-
ving laat gezinshereni-
ging toe, maar wordt ver-
der veel strakker aange-
haald.  

Beide vorige kabinetten verrijkten de 
welzijnswereld in Nederland met termen 
als „zorgzame samenleving" en „verant-
woordelijke samenleving". De term die 
nu in is heet „sociale vernieuwing". 
Wat houdt dat in? Gaat het om verklei-
nen van de verschillen tussen arm en rijk 
of langdurig werklozen? 
Met die laatste groep zijn we misschien 
dicht bij de waarheid. Verwijzingen 
naar „het Zweedse model" zijn de laatste 
jaren in de mode gekomen. Het Zweedse 
model kent niet alleen de plicht tot het 
aanvaarden van arbeid maar ook het 
recht op arbeid. Zou het nieuwe kabinet 
er in slagen ook dat laatste tot stand te 
brengen? Zo ja - dan mag de loftrompet 
worden gestoken. 

EUTHANASIE; STAP TERUG 
Het is zeker niet alles rozengeur en ma-
neschijn. Met het respecteren van de 
eigen verantwoordelijkheid van mensen 
blijft het treurig gesteld, zodra de princi-
pes van het conservatief-kerkelijk deel 
van de bevolking aan de orde komen. 
Euthanasie blijft strafbaar. De nieuwe 
minister van Justitie wil de klok zelfs te-
rugdraaien en nagaan of de wet op dit 
punt niet veel letterlijker moet worden 
gehandhaafd. 

Opvallend is dat op veel punten die te 
maken hebben met de gezondheidszorg 
vrij gedetailleerde afspraken zijn ge-
maakt. De veronderstelling ligt voor de 
hand, dat de beide coalitiepartijen liever 
aan het werk willen gaan met aan het 
regeeraccoord gebonden handen dan 
„werkende weg" tot resultaten te komen. 
CDA en PvdA hebben een aantal pun-
ten vastgelegd waarover ze voorlopig 
geen ruzie mogen maken. 

NIEUWE START 
In regeeraccoord en regeringsverkla-
ring is weinig terug te vinden van een 
blik op de afgelopen periode. De nieuwe 
plannen lijken daardoor enigszins los te 
staan, alsof het kabinet de wereld om 
zich heen opnieuw beziet en geheel fris 
en vrij aan het werk kan gaan, slechts 
gehinderd door een allesbehalve wol-
kenloos financieel uitzicht. Uit de rege-
ringsverklaring blijkt, dat het nieuwe ka-
binet zich vooral wil richten op drie grote 
aandachtsvelden: terugdringen van de 
werkeloosheid, in het bijzonder onder 
mensen die lange tijd niet actief zijn ge-
weest in betaalde arbeid;  herstel en in-
standhouding van het natuurlijk milieu; 
de Europese eenwording. 
De integratie van allochtonen en van 
mensen, die door hun persoonlijke om-
standigheden (in veel gevallen langdu-
rige werkloosheid) geïsoleerd zijn komen  

te staan wordt de rode draad, die door 
het nieuwe beleid moet gaan lopen. 

BESCHOUWELIJK 
Opmerkelijk is, dat het regeerakkoord 
vaak beschouwelijk van karakter is. Men 
spreekt van „dringende noodzaak" en 
van verbeteringen die „zouden moeten 
plaatsvinden". Des te verrassender 
daarom een concrete uitspraak over het 
onderwerp „Democratisering gesubsidi-
eerde instellingen". Daarin wordt ge-
meld, dat men wil komen tot bindende 
wetgeving voor vertegenwoordiging 
van cliënten/bewoners in besturen van 
gesubsidieerde instellingen. 
Ook het in- en externe klachtrecht zal via 
die weg geregeld worden. Echter, dan 
gaat de tekst nog verder: „rechtsperso-
nen die van oudsher onlosmakelijk deel 
uitmaken van een kerkgenootschap val-
len niet onder de Wet Democratisch 
Functioneren." Verwacht mag worden, 
dat op zijn minst sprake is van een klein 
schoonheidsfoutje en dat naast „kerkge-
nootschap" ook „levensbeschouwelijke 
organisatie" bedoeld is. 

Humanitas is geen politieke partij en 
maakt geen deel uit van het parlement. 
Humanitas is ook niet gebonden aan eni-
ge politieke partij. Toch is het beleid van 
regering en parlement van het grootste 
belang voor het zich wel bevinden van 
velen in onze samenleving, in het bijzon-
der hen die het in die samenleving door 
welke oorzaak ook moeilijk hebben. 
Daarom zal ook de redactie van Van 
Mens tot Mens de daden van Lubbers III 
in zijn ten opzichte van Lubbers I en II 
sterk gewijzigde samenstelling met kriti-
sche belangstelling volgen. 

Lubbers IJL sociaal gezicht 

Lubbers III: 

Sociale vernieuwing? 
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Klasgenote 
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Gé zat bij mij in de eerste klas van de 
lagere school, in een klein Gelders stad-
je. Nu is dat alweer veertig jaar geleden 
Wat hebben wij-de hele klas- altijd me' t 
Gé gelachen en vooral om hem gela-
chen. Je kon hem alles laten doen, van 
inktpotten op het hoofd zetten tot banden 
van de bovenmeester lek laten prikken. 
Hij kreeg veel stralen wij, zijn klasgeno-
ten, waren dan vaak de lachende derde. 
Als het lesrooster taal, rekenen, schrij-
ven voorschreef mocht Gé tekenen. 
De bovenmeester heeft eens een keer uit-
gelegd - waar de vader van Gé bij was-
dat hij niet zo goed kon leren. Iets met zijn 
hersenen was niet in orde. Wij moesten 
daar begrip voor hebben en hem zeker 
niet pesten, want daar raakte hij ver-
drietig en overstuur van. 
Soms ging het een hele tijd goed en werd 
hij inderdaad niet geplaagd. Maar vaak 
konden we de verleiding niet weerstaan 
om streken met hem uit te halen. Slim als 
we waren deden we dat dan naschool-
tijd. Het kwam regelmatig voor dat zijn 
vader ons na schooltijd stond op te wach-
ten. Gé wees dan iemand aan en als je 
geluk had kon je je nog tijdig uit de voe-
ten maken. Anders had je een flinke af-
rammeling te pakken, en de dag daarop 
werd het nog eens dunnetjes over ge-
daan door de bovenmeester. 
Aan het eind van het eerste schooljaar 
trakteerde Gé op toffees. Hij ging naar 
een andere school. Sommigen van ons  

wisten dat al. In een naburige stad was 
een 'gekkenschool, daar ging hij naar 
toe. 
Tot mijn veertiende heb ik in het Gelder-
se plaatsje gewoond. Gé bleef gek doen 
en werd vaak tot mikpunt gemaakt door 
ons opgroeiende jongens. Zijn vader 
bleef ons de les lezen en schroomde niet 
hardhandig op te treden. Ruim 25 jaar 
later kwam ik uit hoofde van mijn functie 
terug in hetzelfde Gelderse stadje voor 
een oriëntatiebezoek bij de ouders van 
Gé. Hij stond aangemeld als kandidaat 
voor het gezinsvervangend tehuis in 
Warnsveld. 
Intussen woont hij al zes jaar in dat te-
huis. Hij woont in een groepje samen 
met nog vier mannen. Die zijn veel zelf-
standiger dan hij. Gé doet enorm zijn 
best om ook zelfstandig te zijn. Dat lukt 
hem gedeeltelijk. Lezen en schrijven kan 
hij nog steeds niet. Ook nu nog kunnen 
er allerlei streken met hem worden uitge-
haald. Gepest wordt hij ook nog. 
De vader van Gé is een graag geziene 
gast in ons gezinsvervangend tehuis. De 
zorg om zijn zoon is in de loop der jaren 
een andere zorg geworden. Hij weet en 
ziet dat zijn zoon het goed naar de zin 
heeft bij ons. En hij weet vooral dat zijn 
zorg ook ons een zorg is. 

Henk Hanning 
Hoofd gvt te 
Warnsveld  

Alom wordt gesproken over de belas-
tingherziening per 1 januari als de Oort-
herziening. We gaan voortaan belasting 
betalen „volgens Oort". 
Tenminste . . . 
De opzet van de commissie-Oort, die de-
ze belastingherziening heeft voorbereid, 
was te komen tot een vèrgaande vereen-
voudiging van ons belastingstelsel. Die 
vereenvoudiging zou zoveel geld ople-
veren, dat het nadeel van het verdwij-
nen van bijvoorbeeld een aantal aftrek-
posten kon worden goedgemaakt door 
tariefsverlaging. Dat zou u niets kosten 
en de Staat ook niet. Budgettair neutraal, 
heeft dat in Haagse taal. 
Maar . . . 
Er was ook nog een staatssecretaris Ko-
ning en een parlement. Die moesten zo 
nodig een groot aantal wijzigingen, uit-
zonderingen en verfijningen bedenken. 
In plaats van volgens Oort c. s. bijvoor-
beeld de zakenluch als fiscale aftrekpost 
helemaal af te schaffen (met compensa-
tie in het tarief voor de inkomstenbelas-
ting) werden de kosten van die zaken-
lunch een béétje aftrekbaar en een 
béétje niet. Gevolg: méér administratie, 
méér controle, méér kans op fraude, 
géén vereenvoudiging en in plaats van 
lagere kosten voor iedereen (behalve 
voor wie veel zakenlunches gebruikte) 
hogere kosten voor iedereen: de zaken-
luncher, zijn bedrijf en de Staat. Oort-
voorstellen, die neerkwamen op minder 
regels (en dus minder noodzaak tot con-
trole) werden vervangen door méér re-
gels en regeltjes, tot in détails als de ver-
antwoording van parkeerkwartjes op 
loonstrookjes en talloze andere admini-
stratieve verplichtingen. 
Wees Oort dus genadig. 
Misbruik zijn naam niet als u spreekt 
over deze belastingherziening, die geen 
vereenvoudiging werd maar een Ko-
ningsdrama. Als u begrijpt welke ex-
staatssecretaris ik bedoel. 

I. D. van Est 

Eten wordt een beetje wel en een beetje niet 
aftrekbaar. 
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Lyd Hoogtij de Winter: 
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Lyd Hoogtij-de Winter heeft afscheid genomen. Niet van 
Humanitas, maar wel als voorzitter van de Bestuurscommis-
sie Humanitas Welzijn Ouderen. Een van haar láátste "werk-
opdrachten" was het uitbrengen van de werkmap „Verhelde-
ring in verwarring". Zodra de map verscheen rolden de bestel-
lingen binnen. Toen ze begin november afscheid nam waren 
er al meer dan duizend besteld. 

Lyd Hoogtij-de Winter. 

Ze woont ergens in een echt Amsterdam-
se straat op de hoek van het Harmo-
niehof. Zou dat nu toeval zijn, denk ik 
onwillekeurig. We praten eerst over 
koetjes en kalfjes „om-het-klimaat-te-
scheppen". En dan duiken we pardoes 
in het werk. In Humanitas en in de be-
stuurscommissie waar ze nu geen voor-
zitter meer van is. De opvolger is al be-
kend. Frans van der Maden uit Emmen. 
Hoewel Humanitas een zeer breed ter-
rein bestrijkt, van jeugdbescherming tot 
welzijn ouderen, is de belangstelling 
van Lyd Hoogtij toch altijd gericht ge-
weest op de ouder wordende mens. 
„Nee, nee, ik ben nooit lid geweest van 
het hoofdbestuur, want dan moet ik weer 
in dat brede vlak duiken. Ik kom per slot 
uit de Stichting Opleiding Bejaarden-
werk. Ik ben daar tien jaar directeur van 
geweest totdat het opging in de Landelij-
ke Stichting LSOB te Utrecht. Toen is ook 
mijn werk bij Humanitas begonnen en 
uiteindelijk ben ik alweer twaalf jaar 
voorzitter geweest van de bestuurscom-
missie. " 
Twaalf jaar voorzitter van de BHWO. 
Heel makkelijk gezegd en alleen de 
naaste medewerkers weten wat een klus 
dat is geweest. Maar een klus in goede  

handen, want Lyd Hoogtij-de Winter 
heeft een enorme ervaring in het om-
gaan met mensen. Daarnaast is haar or-
ganisatietalent haast spreekwoordelijk 
en weet ze een doorzettingsvermogen 
aan de dag te leggen dat men aanvan-
kelijk niet voor mogelijk had gehouden. 
Met deze drie eigenschappen heeft ze 
voor Humanitas gewerkt. 
„Het is vaak zo, dat je als voorzitter van 
zo'n bestuurscommissie in het zonnetje 
wordt gezet. Maar wat ik heb gedaan, 
heb ik natuurlijk nooit alléén gedaan. Ik 
heb m'n hele leven aan teamwork ge-
daan. Wat ik wel alleen moest doen was 
stukken lezen, boeken en brochures. 
Maar de initiatieven en de genomen be-
slissingen hebben we altijd samen ge-
daan in de commissie. " 
Als je het werk van de BHWO op een 
rijtje gaat zetten, als je alle publicaties 
boven op elkaar stapelt, krijg je een in-
druk met hoeveel werkkracht Lyd Hoog-
tij-de Winter de motor is geweest van  de  
bestuurscommissie. 
Van competitiewerk is ze niet gediend, 
functionaris of vrijwilliger;  ze zijn haar  
allemaal even lief. Toch wil ze wel twee 
namen noemen van mensen waar ze in-
tensief contact mee heeft gehad en ook 
zal aanhouden, al is het in een ander 
verband. Ben Droste en Michael Kerk-
hof. „Teamwork hè, dat is het tover-
woord!" 
Het is allemaal begonnen met 'Voet tus-
sen de deur'. Haar ogen beginnen weer 
even te schitteren als ze terug denkt aan 
alle commotie die veroorzaakt werd met 
die publicatie. 
Een verzorgingshuis moest buurtgericht 
worden! Dat was de zienswijze van de 
BHWO. Maar dat was velen te revolutio-
nair. Zelfs in HSHB-kringen  ging dat ver-
haal aanvankelijk in het geheel niet op. 

, „Tegenwoordig zien we niet anders als 
buurtgerichte huizen" , zegt Lyd Hoogtij. 
„Nu pas geeft iedereen toe dat wij best 
een vooruitziende blik hebben gehad. 
En dan was daar nog de levensbeschou- 

welijkheid van de huizen. Moest er al-
leen gebouwd worden voor humanisten, 
vrijdenkers en leden van Humanitas. Of 
moesten er 'humanistische huizen' ko-
men voor mensen? 
Binnen Humanitas een teer punt. Zo 
stond het trouwens ook in 'Voet tussen de 
deur'. En als je met Lyd Hoogtij daarover 
spreekt moet je van goede huizen ko-
men. Want het is een onderwerp waar 
veel over is nagedacht. Gestudeerd 
zelfs. Want ze heeft ook theologie gestu-
deerd. „Ik kan als pastoor verder door 
het leven", zei ze in dit gesprek. 
Wat haar in Humanitas zo aantrekt is 
juist die veelvormigheid onder de leden. 
”Humanitas is eigenlijk een veelkleurig 
tapijt, en dat is mij zeer lief. " Weer zo'n 
uitspraak, waar je de eerste uren mee uit 
de voeten zou kunnen. Want Lyd Hoogtij 
zou ook niet graag zien dat Humanitas in 
zijn geheel zou gaan overhellen naar al-
leen 'het humanisme'. De veelkleurig-
heid moet juist behouden blijven. Men-
sen van verschillende levensovertuigin-
gen werken samen binnen de kringen 
van Humanitas. Ook politiek gezien is 
Humanitas een smeltkroes van de sa-
menleving. 
„Bijna 24.000 mensen geven zin aan Hu-
manitas", zegt ze. „En daarin ligt de zin 
van deze vereniging. " Ze is ietwat be-
vreesd dat Humanitas te bedrijfsmatig 
wordt. Ze voelt niets voor een gladlopen-
de organisatie op dit terrein, waar alleen 
de cijfertjes een hoofdrol spelen. Ze 
denkt aan de storm rond het OWOG-
project dat volgens haar alleen op de 
cijfertjes werd afgewezen. 
Begonnen met 'Voet tussen de deur', 
geëindigd met 'Verheldering in verwar-
ring'. De laatste werkmap die de WHBO 
het licht heeft doen zien en waar lande-
lijk al zo veel belangstelling voor blijkt te 
zijn. 
Lyd Hoogtij-de Winter heeft daar alle-
maal aan meegewerkt. Met zorg en met 
haar grote doorzettingsvermogen. Nu 
heeft ze van het actieve werk afscheid 
genomen? Beslist niet. Ze gaat iets meer 
naar de achtergrond, maar als ik het 
goed zie, zal Humanitas nooit vergeefs 
een beroep op haar doen. Want ze is zelf 
een stukje Humanitas. Een stukje? Zegt u 
maar een belangrijk brok! En daar mag 
Humanitas blij mee zijn. Lyd, we komen 
elkaar altijd wel weer tegen, binnen of 
buiten de club. 

Marius Hothuis 
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Gevolgen 
Overhevelingsbeslag 
voor werknemers 
Ik heb gelezen dat elke werk-
nemer per I januari een extra 
toeslag op zijn bruto-loon ont-
vangt omdat de premies ver-
hoogd zijn. Heeft deze toeslag 
ook gevolgen voor de werk-
nemersverzekeringen en het 
pensioen? 

Belasting en premies volks-
verzekeringen worden voort-
aan gezamenlijk geheven. 
Tot nu toe betaalden werkne-
mers alleen de premie voor 
de AOW en de AWW. Per 1 
januari komen daar de pre-
mies AWBZ en AAW bij, die 
tot nu toe door de werkgever 
werden betaald. Daarvoor 
krijgt u van uw werkgever 
een overhevelingstoeslag, 
dat is hetzelfde bedrag dat u 
moet gaan betalen aan die 
laatste twee premies. Maar 
de overhevelingstoeslag be-
hoort niet tot het bruto-loon en 
geldt niet als basis voor de be-
rekening van de werkne-
mersverzekeringen. Ook 
wordt de overhevelingstoes-
lag niet meegeteld bij de be-
rekening van de pen-
sioengrondslag. Anders zou 
er sprake zijn van een onei-
genlijke verhoging! 
De overhevelingstoeslag is 
echter van tijdelijke aard en 
geldt voorlopig alleen tot en 
met 1994. 

Samenwonenden 
en Oort 
Worden gehuwden en sa-
menwonenden in de nieuwe 
Oort-wetgeving gelijk behan-
deld of zijn er toch kleine ver-
schillen? 

In het kader van de Oortwet- 
geving geldt vanaf 1990 een 
algemene basisaftrek van 
f 4.568,- voor elke belasting- 
plichtige. In een huwelijks- of 
samenlevingsrelatie hebben 
beide partners recht op deze 
basisaftrek. Indien de minst- 
verdienende partner  minder 
dan f 4.568,- verdiend kan de 
basisaftrek naar de meestver-
dienende partner worden 
overgeheveld. Samenwo-
nenden moeten aan één ex-
tra voorwaarde voldoen 
(naast de eis van meerderja-
righeid en ongehuwd zijn en 
gezamenlijk een huishouding 
voeren); men moet in 1989 in 

Deze rubriek is een 
vraagbaak voor leden 

van Humanitas. 
Antwoorden komen uit 
de koker van de dienst 

HUMANITAS/ 
VARAbulp. Vragen 

kunnen worden 
opgestuurd aan 

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

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

dan in de brief. 

de bevolkingsadministratie 
zijn ingeschreven op één 
adres, anders kan geen 
overheveling van basisaftrek 
plaatsvinden. Het voeren van 
een gezamenlijke huishou-
ding alleen is dus niet vol-
doende. 

Tweeverdieners 
Ik ben als alpha-helpster 
werkzaam in de gezinsver-
zorging en werk part-time. Ik 
ben gehuwd en derhalve zijn 
wij tweeverdieners. Nu heb ik 
gehoord dat het wegens de 
nieuwe belastingwetgeving 
voor mij ongunstig zou zijn als 
ik blijf werken. Is dit juist? 

Er zijn ten aanzien van de ta-
riefgroepen en heffingvrije 
sommen nog enkele uitzon-
deringen. Het betreft hier 
groepen die niet in loondienst 
bij een instelling werkzaam 
zijn zoals alpha-helpsters en  
gastouders. Voor deze groe-
pen geldt de zogenaamde in- 

vorderingsvrijstelling. Als uw 
belastbaar inkomen lager is 
dan f 4.568,- wordt geen hef-
fing van premies en belasting 
opgelegd. Aangezien u ge-
huwd bent geldt de mogelijk-
heid om de basisaftrek over te 
hevelen naar de meestver-
dienende. In de gewone si-
tuatie heeft u als minstver-
dienende dan geen aftrek en 
begint u meteen belasting te 
betalen. Voor bovengenoem-
de groepen, waartoe ook u 
behoort, blijft dan ondanks de 
overheveling naar de meest-
verdiendende partner de ba-
sisaftrek van f 4.568,- toch 
gelden. De mogelijkheid van 
overheveling vervalt wan-
neer uw belastbaar inkomen 
hoger is dan f 4.568,- per 
jaar. Dan treedt in de praktijk 
een negatief schokeffect op 
voor uw echtgenoot. Het kan 
in die situatie financieel on-
gunstig zijn wanneer uw be-
lastbaar inkomen iets boven 
de f 4.568,- komt te liggen. 
Het is raadzaam hier te voren 
rekening mee te houden. 

Oort en reiskosMn 
Welke gevolgen heeft de 
nieuwe belastingwet voor de 
reiskosten van werknemers? 

In de loop van 1990 zal het 
reiskostenforfait vermoedelijk 
beperkt worden, dat wil zeg-
gen de vaste aftrek voor reizen 
woon-werkverkeer. De vaste 
aftrek tot 10 kilometer wordt 
geheel afgeschaft en de aftrek 
voor reizen van meer dan 10 
kilometer worden in vergelij-
king met de huidige tarieven 
ook met f 200,- verlaagd. Er is 
wellicht sprake van een maxi-
mum van f" 1.520,- per jaar 
ongeacht de afstand. Wan-
neer de werkgever ook voor 
de eerste 10 kilometer een 
vergoeding verstrekt dan zal 
deze vergoeding bij het inko-
men van de werknemer ge-
teld worden en geheel belast 
zijn. Gebruikt u uw privé-auto 
voor dienstreizen dan mag 
f 0,44 per kilometer worden 
afgetrokken. Een vergoeding 
van de werkgever moet op dit 
bedrag in mindering worden 
gebracht. de vergoeding van 
de werkgever is ook tot f 0,44 
per kilometer onbelast. Een 
hogere vergoeding heeft als 
gevolg dat het meerdere bij 
uw inkomen wordt opgeteld 
en dus belast is. Een andere 
verandering betreft de zoge-
heten autokostenfictie. Tot 
dusver werden werknemers 
met een auto van de zaak ver- 

schillend behandeld. Als 
iemand een aanslag inkom-
stenbelasting kreeg moest hij 
20 procent van de catalogus-
waarde van de auto bij zijn 
belastbaar inkomen optellen, 
als hij ook privé in de auto 
mocht rijden. Als men geen 
aanslag kreeg hoefde men 
niets aan de auto bij te dra-
gen. Dat vervalt in 1990. Ee-
nieder die in een auto van de 
zaak rijdt dient in alle geval-
len belasting te betalen over 
minimaal 20 procent van de 
cataloguswaarde en waar-
schijnlijk een nog hoger per-
centage als de afstand woon-
werkverkeer meer dan 30 ki-
lometer bedraagt. 

()aderen Oort 
Wat zijn de belangrijkste be-
lastingwijzigingen waar ik in 
1990 als 65-plusser mee te ma-
ken krijg en gaat mijn netto 
inkomen er nu op vooruit? 

Met ingang van 1 januari 
1990 verandert er het nodige 
in de loon- en inkomstenbe-
lasting. Allereerst verandert 
het aantal schijven. U krijgt 
nog maar met maximaal drie 
tarieven te maken: een laag 
tarief van 18, 2 procent (spe-
ciaal voor 65-plussers), een 
middentarief van vijftig pro-
cent en een hoog tarief van 
zestig procent. Een tweede 
wijziging is de samenvoeging 
van belastingheffing en pre-
mies volksverzekeringen. 
Een verandering is ook dat u 
nu bepaalde premies volks-
verzekeringen moet gaan be-
talen, die u in het verleden 
niet betaalde. Daar staat te-
genover dat de AOW-uitke-
ring met een gelijk bedrag 
wordt verhoogd, zodat voor 
mensen met een AOW-uike-
ring geen inkomensachteruit-
gang plaatsvindt. Vervolgens 
worden in het nieuwe belas-
tingstelsel de aftrekposten be-
hoorlijk beperkt. Wat betreft 
de buitengewone lasten zijn 
de drempelbedragen ver-
hoogd en de aftrekbedragen 
voor dieetkosten beperkt. 
Daartegenover staat weer 
een extra aftrek binnen de 
buitengewone lastenregeling 
wegens ouderdom van 
f 750,- voor een alleenstaan-
de en f 1.500,- voor een 
(echt)paar. Tenslotte wil ik u 
nog wijzen op een verhoging 
van het huurwaardeforfait 
voor huiseigenaren. 

L. Meijer 
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Cultrrilgringsregeling zo gek nog niet 

Zoals het vorig nummer vermeldde 
stuurde de Jong Oud Trust half oktober 
een beknopte nota "Ouderenbeleid an-
ders bezien" naar alle gemeentebestu-
ren in Nederland. Er werd bij gemeentes 
aangedrongen op emancipatiegericht 
Duderenbeleid. Er zou een tijdelijke sti-
muleringsregeling moeten worden inge-
voerd. Tijdens op 18 oktober gehouden 
?erepresentatie rond deze JOT-nota, 
loonden de genodigden van WVC en de 
Vereniging van Nederlandse Gemeen-
len weinig enthousiasme voor een stimu-
leringsregeling, zoals door de JOT voor-
gestaan. Met name VNG-direkteur G. 
van der Top zag er niets in. Aparte rege-
lingen voor speciale groepen zouden 
Dut-dated zijn. 
hmiddels heeft een aantal gemeenten 
[aten weten de nota ontvangen te heb-
Den en er wel of geen aandacht aan te 
sullen besteden. Of, en dat is natuurlijk 
altijd mogelijk en uiterst gelukkig, heb-
ien zij laten weten al geheel in de lijn 
ren de JOT-nota aan het werk te zijn. 
daar een stimuleringsregeling? Nee, 
iemand zag er tot nu toe veel brood in. 
e categoraal, te discriminerend, te veel 
le ouderen in een bijzondere positie 
)laatsend, zo wordt opgemerkt. 
Maar één positieve reactie liegt er niet 
mi. Die kwam van de voorzitter van het 
`-entraal Orgaan van Samenwerkende 
!onden van Ouderen in Nederland 
-20SB0), de heer Th. Wehkamp. Pre-
ies, dezelfde Wehkamp die als plaats-
'ervangend voorzitter van de ad-
lescommissie HEMAfonds onlangs de 
Iumanitas-afdeling Amsterdam een 
heque van 60 duizend gulden overhan-
Igde, voor de verdere uitbouw en kwa-
teitsverbetering van het afdelingspro-
kt Praatlijn voor Ouderen. 
)p 15 november hield de heer Weh-
Dmp in Utrecht een toespraak op het 
ijfendertigste COSBOjaarcongres, dat 
ehouden werd onder de titel 'Ouderen 
p nieuwe wegen'. In zijn toespraak ging 
ij in op de opkomst van de ouderenbe-
éging. Vijfendertig jaar strijd ter verbe-
ling van de maatschappelijke positie 
an ouderen had zeker het nodige opge- 

leverd. Grotere financiële onafhankelijk-
heid, meer begrip voor de roep om in-
spraak en her en der ook daadwerkelijke 
honorering van die roep. 
„We beginnen een beetje mee te tellen in 
het publieke en politieke debat in het 
land . . . maar dat wil niet zeggen dat 
onze doelstellingen zijn gerealiseerd", 
aldus Wehkamp. En dan volgde de kern 
van zijn betoog. Ouderen zullen zich 
steeds meer gaan manifesteren als een 
mondige, zichzelf emanciperende 
groep. Zij zullen het recht opeisen om op 
een volwaardige wijze deel te kunnen 
blijven nemen aan de samenleving. 
Zichzelf respecterend en door anderen 
gerespecteerd worden. 
Ouderen zullen die situatie zelf voor el-
kaar moeten zien te krijgen. Roepen dat 
je respect verdient vanwege je inzet in 
het verleden, roepen dat 'wij ouderen' 
voor de na-oorlogse opbouw hebben ge-
zorgd is weinig zinvol. Wie nu wil mee-
doen en meetellen zal in het heden aan 
de slag moeten. 
Ouderen zijn geen beklagenswaardige 
zorg- en kostenpost. Ouderen  willen en 
kunnen volop bezig zijn met andere za-
ken dan kaarten, kienen en keuvelen, 
aldus Wehkamp. Maar . . enige sti-
mulans van overheidswege tot aktief ou-
der worden lijkt onontbeerlijk. 
Zorgbeleid moet, aldus de COSBOvoor-
zitter, emancipatiegericht beleid wor-
den. Overheids-ouderenbeleid moet 
een sterk emancipatorisch stempel 
krijgen. 
Teleurstellend is dan dat de sociale ver-
nieuwing die onze nieuwe regering 
voorstaat klaarblijkelijk niet slaat op het 
te voeren ouderenbeleid.  Expliciete aan-
dacht voor de groep van zo'n drie mil-
joen vijfenvijftig plussers is niet aan de 
orde. Weliswaar wil de regering 210 mil-
joen extra besteden aan ouderenzorg, 
maar dat is geen nieuw beleid. „Geen 
beleid dat stimulerend is voor de eman-
cipatie van onze generaties, om zo onze 
situatie wezenlijk te verbeteren". 
Want als het waarachtige sociale ver-
nieuwing betreft zou het volgens een 
Rotterdams rapport moeten gaan om  

een permanent proces dat de vitaliteit 
van de relaties tussen individuen, groe-
pen en organisaties vergroot. Om via de 
verbetering van de kwaliteit van het be-
staan, ieders zelfstandigheid in de hand 
te werken. En dat betekent volgens Weh-
kamp, nieuwe vormen tot het delen van 
gemeenschappelijke verantwoordelijk-
heid. Het delen in de sociale kwaliteit 
van de samenleving die echter pas tot 
stand komt als mensen daadwerkelijk 
deel kunnen nemen en hun aandeel 
kunnen leveren. Het regeerakkoord 
praat over jeugdbeleid en over vrouwe-
nemancipatie, maar niet over ouderen-
beleid. Laat staan over Sociaal Ver-
nieuwend Ouderenbeleid. Over oude-
ren wordt sowieso nauwelijks gespro-
ken. En zeker niet over ouderen als ac-
tieve participanten aan de beleidsvor-
ming, als doelgroep voor huisvesting, 
educatief werk of nieuwe maatschappe-
lijke produktiviteit. 
Stel je voor ouderen die „een nieuwe 
maatschappelijke produktiviteit tot uit-
drukking brengen in het vervullen van 
zinvolle maatschappelijke functies op al-
lerlei terrein, in meewerken aan be-
sluitvormingsprocessen, in mondigheid, 
mondigheid ook als consument van 
zorg-voorzieningen." Niets van dat alles. 
Als het de nieuwe regering werkelijk 
ernst is met de Sociale Vernieuwing dan 
had zij een stimuleringsregeling 
ouderenemancipatie in het vooruitzicht 
moeten stellen. Een regeling gericht op 
het scheppen van voorwaarden om ou-
deren gemakkelijker tot actief deelne-
men aan het sociale, culturele, geestelij-
ke en politieke leven op alle niveaus te 
brengen. 
Zo gek was het voorstel van de Jong Oud 
Trust tot invoering van een tijdelijke sti-
muleringsregeling ouderenemancipatie 
dus niet. De COSBO heeft er wel oren 
naar. Nu de beleidsmakers nog. 

Van de JOTpleitnota Ouderenbeleid An-
ders Bezien is nog een beperkt aantal 
exemplaren op het CB verkrijgbaar te-
gen f 5,- per expl. (incl. verzend en adm. 
kosten). Postbus 71, 1000 AB Amsterdam 
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De Humanistische Stichting Leo Polak Huis te Amster-
dam (Osdorp) beheert een verzorgingstehuis voor 277 
bewoners, een somatisch verpleeghuis voor 100 bewo-
ners, 9 aanleunwoningen, een personeelsflat en een kin-
derdagverblij f. 

Het bestuur functioneert als een raad van commissaris-
sen en is te karakteriseren als afstandelijk ten opzichte 
van de dagelijkse bedrijfsvoering. Deze is gedelegeerd 
aan de algemeen directeur, die daartoe statutair vastge-
legde bevoegdheden bezit. 

Het bestuur vergadert 5 á 6 keer per jaar met de alge-
meen directeur over beleidszaken. 
In verband met het aanvaarden van een functie in het 
buitenland heeft de penningmeester ons bestuur moeten 
verlaten. 

Wij zoeken een bestuurslid die de functie van 
penningmeester kan vervullen. 

Wij vragen iemand met: 
- bestuurservaring, bij voorkeur met bejaarden/ge-

zondheidszorginstellingen; 
- kennis van financieel/economisch beleid van derge-

lijke instellingen; 
- verwantschap met zorgverlening voor de ouder wor-

dende mens; 
- goede contactuele vaardigheden en democratische 

inslag; 
- algemeen humanistische levensovertuiging. 

De functie van bestuurslid wordt niet gehonoreerd. Wel 
is er een vergoeding voor gemaakte onkosten. 

Mocht u belangstelling hebben voor deze bestuursfunc-
tie dan verzoeken wij u te schrijven aan het bestuur van 
het Leo Polak Huis, Ookmeerweg 268, 1069 MZ Amster-
dam. Voor nadere inlichtingen kunt u bellen met de 
algemeen directeur, de heer J. D. Corzilius, telefoon 020-
195333. 

Ontwikkeling derde wereld 
blijft mannenzaak 
In de ontwikkelingslanden 
staat dertig tot zestig procent 
van de vrouwen aan het 
hoofd van het gezin. In Afrika 
en Azië wordt het grootste 
deel van het werk op het land 
door vrouwen gedaan. Toch 
hebben de dames nog altijd 
minder toegang tot grond, 
krediet, trainingen en nieuwe 
technologie dan mannen. 
Ondanks de aandacht van de 
laatste jaren voor ontwikke-
lingsactiviteiten, profiteren 
vrouwen in de derde wereld 
er minder van dan mannen. 
Dat concludeert HIVOS, het 
Humanistische Instituut voor 
Ontwikkelingssamenwer-
king, in de jongste uitgave 
van haar kwartaalblad Pro-
jectbericht. In dat nummer 
komen vrouwen uit Zimbab-
we, Chili en de Caraïbische 
eilanden aan het woord. 
HIVOS geeft bij de steun aan 
organisaties in de derde we-
reld voorrang aan diegenen 
die zich inzetten voor vrou-
wenbelangen. Dat heeft ge-
resulteerd in een flink aantal 
nieuwe programma's voor 
vrouwen. Maar dat blijkt 
weerstand op te roepen bij 
andere organisaties in de 
derde wereld waarmee HI-
VOS een band onderhoudt. 
De machtsongelijkheid tus-
sen mannen en vrouwen in 
de derde wereld wordt vaak 
niet erkend. 
Het kwartaal nummer van 
HIVOS is gratis verkrijgbaar, 
tel: 070-636907. 

Ven 	h)t vaarwel 
„Geen handvol maar een 
land vol" zijn opbeurende en 
troostende woorden als er 
een relatie verbroken wordt. 
Het wil zeggen dat er nog 
meer mensen zijn dan die ene 
verloren liefde. Ze kunnen 
een stimulans zijn om de 
moed niet te verliezen. 
Onder de titel Een Land Vol is 
van de hand van drs. Aty van 
Galen een boek verschenen 
over het zoeken en leggen 
van contact, het opbouwen 
van een relatie en het onder-
houden ervan. Maar ook over 
de afbouw en de beëindiging 
van een relatie. Van hallo tot 

vaarwel dus. De auteur be-
schrijft wat er zoal mogelijk 
en noodzakelijk is in de ver-
schillende fasen van het rela-
tieproces en verduidelijkt één 
en ander aan de hand van 
vele voorbeelden uit de prak-
tijk. Het resultaat is een boek 
dat zich enerzijds laat hante-
ren als een praktische hand-
leiding en dat anderzijds de 
lezer een spiegel voorhoudt 
over de eigen rol en verant-
woordelijkheid in contacten 
en relaties. De auteur combi-
neert in haar boek haar ken-
nis en haar inzicht als psycho-
loge èn als consulente bij een 
relatiebemiddelingsbureau. 
Het boek is verkrijgbaar bij de 
boekhandel en kost f 29,50. 
De illustraties zijn van Dick 
Valenteijn. 

Dwangbehandeling 
Mag je drugsverslaafden 
dwingen om af te kicken? Het 
Humanistische Studiecen-
trum Nederland (HSN) pro-
beert in een onlangs versche-
nen studie deze vraag te be-
antwoorden. 
In het algemeen vindt het 
HSN dat dwangbehandeling 
een te grote ingreep is in de 
autonomie van de mens. 
Maar er zijn grenzen. Het be-
oordelingsvermogen van de 
verslaafde kan zo ernstig zijn 
aangetast dat ingrijpen ge-
oorloofd zou kunnen zijn. Ook 
bij schade aan de maat-
schappij is de samenleving 
eerder geneigd in te grijpen 
dan bij alleen zelfvernieti-
ging. 
Langs deze lijnen komt de stu-
die tot een oordeel. Verslaaf-
den met ernstige psychiatri.  

sche stoornissen verdienen 
een benadering waarbij alle-
reerst getracht moet worden 
het eigen beoordelingsver-
mogen te herstellen. Ook 
wordt een uitzondering ge-
maakt voor een kleine groep 
ernstig criminele verslaaf-
den, waarbij op grond van 
die verslaving een recidief te 
verwachten is. De studie pleit 
voor een vorm van behande-
ling in een t. b. r. -achtige set-
ting. Zo'n aanpak heeft het  

voordeel van een meer pro-
bleemgerichte benadering 
en het voorkomen van „be-
smetting" van niet drugsver-
slaafden, zoals in gevange-
nissen voorkomt. 
Het rapport is te bestellen 
door overmaking van f 5,75 
op postrekening 550334 ten 
name van Humanitisch Stu-
diecentrum Nederland te 
Amsterdam onder vermel-
ding van „Dwangbehande-
ling • 
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Pruatlijn in de pic-ijEen 

voel van eenzaamheid, on-
danks dat er kinderen, buren 
en vrienden zijn", zei me-
vrouw C. Diephuis-Praktiek 
van de Praatlijn. Vooral het 
verlies van een partner, maar 
ocik de snel veranderende 
maatschappij geeft ouderen 
een gevoel van eenzaam-
heid. Het is vaak moeilijk on-
der woorden te brengen. Kin-
deren beschouwen de vraag 
om aandacht al te gauw als 
gezeur. Gelukkig is er 's a-
vonds de Praatlijn voor Ou-
deren, waar altijd iemand be-
reid is te luisteren en begrip 
toont. " 

de ongeveer dertig vrijwilli-
gers van Humanitas in Gro-
ningen erin om de aandacht 
voor hun organisatie te trek-
ken. Dit gebeurde naast drop 
en riksja's ook met clown-acts 
en een rad van avontuur. Na 
aftrek van de kosten bleef er 
een opbrengst van .1' 3500,-
over voor kinderkampen en 
watersport voorgehandi-
capten. 

Ouderenproject 
in Alkmaar 

„'s Nachts als de eenzaam-
heid het hardst toeslaat, als je 
geen uitweg meer ziet en je 
herinneringen aan hoe het is 
geweest je bij de keel grijpen, 
kan je de telefoon pakken. Je 
hoeft je gezicht niet te laten 
zien, je hoeft je naam niet 
eens te noemen. Er is een vrij-
williger die naar je luistert, 
die je niets verwijt, die geen 
moeilijke vragen stelt, maar 
die aandacht voor je heeft. 
Mensen die je helemaal niet 
kent, maar die daar zitten 
voor jou. " 
R. Cornegoor van Humanitas 
Amsterdam onderstreepte 3 
november in het Muziekthea-
ter van Amsterdam nog eens 
het nut van de Praatlijn voor 
Ouderen. Hij nam die dag 
voor de Praatlijn een chèque 
van 1.  60.000 in ontvangst. Die 
kwam van de Stichting HEMA 
Fonds 60-plus, die jaarlijks 
een prijs uitreikt aan projec-
ten of initiatieven die netbe-
houd van zelfstandigheid van 
ouderen bevorderen. De HE-
MA had de stichting een aan-
tal jaren geleden opgericht 
naar aanleiding van het 
eigen zestigjarig bestaan. 
Uit de meer dan tweehonderd 
aanvragen voor de prijs, koos 

trog de Praatlijn van 

HumanitasAmsterdam. 
Eenzaamheid wordt in 

steeds toenemende mate een 
probleem", zo lichtte J. Wel-

ten, voorzitter van de be-
heersgroep HEMA Fonds 60-
plus toe. „Wie eenzaam is kan 
zich mojk handhaven in - 
de huidige samenleving. Bij 
de vereenzaamden bestaan 
duidelijk problemen bij het 
doorbreken van die situatie. 
Echte contacten maken gaat 
niet meer. Met de telefoon is 
dat een stuk makkelijker." 
De Praatlijn voor Ouderen 
werd in 1985 opgericht. Ou-
deren kunnen de Praatlijn 
van tien uur 's avonds tot 2 
uur s nachts bellen. „Ook op 
kerstavond en nieuwjaars-
nacht, momenten die vaak zo 
moeilijk zijn voor wie een-
zaam is, "benadrukte Corne-
goor. Het project is gericht op 
ouderen die in directe proble-
men verkeren. Het aantal 
verzoeken om bezocht te wor-
den neemt toe. Daarom kan 
een telefoontje leiden tot huis-
bezoek van vrijwilligers. Een 
deel van de prijs zal aan de 
bezoekersregeling worden 
besteed. 
„Veel ouderen kennen het ge- 

De Praatlijn voor ouderen 
kan elke dag worden gebeld 
tussen 10.00 uur 's avonds en 
2.00 uur 's nachts. 
Tel. 020-273385. 

Humanitas scoort in 
de Bondsrepubliek 
Mensen van Humanitas die 
met een riksja door de straten 
van het Duitse plaatsje Leek 
rijden en drop lopen te ven-
ten?Het was geen teken van 
armoede, zoals in sommige 
delen van Azië, maar een op-
luistering van een Duitse 
happening. Honderdvijftig-
duizend belangstellenden 
waren naar het Duitse Leer 
gekomen voor de opening 
van de EmstunneL Hieronder 
bevonden zich ook veel men-
sen uit Groningen. Samen 
met de Duitse zusterorganisa-
tie van Humanitas, de Deu t-
sche Patritatische Wohlfahrts 
Verband (DPWV), slaagden 

Zaterdag 18 november ver-
kochten vrijwilligers van Hu-
manitas, afdeling 't Gooi voor 
meer dan 4600 gulden derde 
wereld-artikelen in winkel-
centrum HilvertshoL Daar-
mee werd een forse bijdrage 
geleverd aan de opbrengst 
van de Humanitas-Globaal'-
verkopen, waarvan de netto 
opbrengst dit jaar ten goede 
komt aan de cooperatieve 
plattelandswinkels van Eco-
depa in Nicaragua. 
De deelnemende afdelingen 
in Noord-Holland zorgden sa-
men  voor een opbrengst, die 
ca je 1000,- hoger ligt dan in 
1988. De plattelandswinkels is 
het zo zwaar door de burger-
oorlog getroffen Midden-
amerikaanse land kunnen  

Een bibliotheek, een biljart-
zaal, een wasserette en 76 
wooneenheden. Er zijn al 
verkiezingen geweest die tot 
een bewonerscommissie 
hebben geleid. Dat is het Alk-
maars jongste paradepaard-
je als het gaat om voorzienin-
gen voor ouderen. In oktober 
opende de Noord-Hollandse 
gedeputeerde Cees Korver 
De Marepoort, een complex 
van twee gebouwen. Elk ge-
bouw heeft gemeenschcrppe-
lijke ruimten. 
De Marepoort is een project 
van Humanistische Bouw-
stichting Bejaardenh uisves-
ting. In het plaatselijk bestuur 
zitten onder andere leden 
van Humanitas. De achterlig-
gende gedachte bij de opzet 
van De Marepoort is dat de 
bewoners volop gelegenheid 
hebben om in contact te ko-
men met leeftijdsgenoten en 
een vorm van burenhulp te 
laten ontstaan. Hierdoor wor-
den bewoners minder afhan-
kelijk van de professionele 
hulpverlening. 

dan ook een forse cheque te-
gemoet zien. 
Ook dát is een vorm van her-
overweging van Ontwikke-
lingssamenwerking als Hu-
manitas-activiteit. 

Afdelingen actief voor Nicaragua 
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C. Diephuis-Praktiek 
Praatlijn voor Ouderen 

„Humiinitas heel ionLs_, 
SO 

CC:J VOIni 

Hoe is het uit te leggen wat de Praatlijn 
betekent voor veel mensen, vooral oude-
ren? Wat zegt nu zo'n „babbeltje" aan de 
telefoon? Als we bedenken, dat de mees-
te van die „babbeltjes" uiteindelijk zijn 
terug te draaien tot het thema „eenzaam-
heid", dan wordt het helemaal moeilijk. 
Wat is eenzaamheid, wanneer is iemand 
eenzaam? 
Wel is het zo dat wij, de medewerkers 
aan de Praatlijn, hebben gemerkt dat het 
alles heeft te maken met alleen ach-
terblijven, je verlaten voelen, onbegre-
pen voelen, je vreemd voelen in de snel 
veranderende maatschappij. 
Natuurlijk geeft het verlies van een part-
ner gevoelens van eenzaamheid, boos-
heid ook en daardoor weer het gevoel 
van niet begrepen worden. Er kunnen 
kinderen zijn, vrienden, buren mis-
schien, het gevoel van eenzaamheid 
blijft. Je staat alleen. Die andere, bij wie 
je hoorde, is weg. 
Ouder worden gaat vaak gepaard met 
het krijgen van gebreken, geestelijk, li- 
chamelijk. Het niet meer mobiel zijn van 
de partner, het langzaam dementeren, 
het vaak ziek zijn van een van tweeën 
kan bij de ander het gevoel van een- 
zaamheid oproepen,  waarover moeilijk 
met de omgeving valt te praten. 
Teleurstelling over het bejaardenhuis, 
waarvoor men heeft gekozen omdat men 
er de beginselen mist, die in de naam 
van het tehuis verwezen zijn. Waarom 
een christelijk tintje aan de Kerstviering 
in een HSHB-huis. Hebben we daar nu 
zo lang voor gevochten? Het geeft op-
luchting om dan 's avonds voor het sla- 

pen gaan de telefoon te kunnen pakken 
en dan altijd iemand te vinden, die wil 
luisteren en begrip toont. Al pratende en 
daarvoor een luisterend oor vindend 
gaat het probleem andere proporties 
krijgen. De 'drempel' naar de slaapka-
mer wordt lager. De meeste gesprekken 
eindigen met een hartelijk gemeend 
„dank u". 
Voor de medewerkers geeft dit een goed 
gevoel, ook al houden wij er rekening 
mee, dat de onvreden morgertterug kan 
komen. Want echt oplossen van het een-
zaamheidsprobleem is uiteraard moei-
lijk. We kunnen verwijzen naar clubs, 
naar alles wat op ouderengebied wordt 
gedaan. Maar de oplossing moet komen 
van de beller; samen met de Praatlijn 
daar naar toe werken geeft een gevoel 
van veiligheid. 
Het kan lang duren, soms jaren, maar 
het feit dat de Praatlijn er altijd is, dat er 
geluisterd wordt, is belangrijk. Het „bab-
beltje betekent zoveel méér dan we 
denken. 

Elders in dit blad wordt geschreven over 
het bedrag van f 60.000 dat de afdeling 
Amsterdam voor de Praatlijn mocht ont-
vangen van de Stichting Hemafonds 60'. 
We zijn erg dankbaar voor de erkenning 
en waardering, die uit deze toekenning 
spreekt. Het geld zal ons in staat stellen 
een kracht aan te trekken, die ons kan 
helpen ons werk verder te optimaliseren. 
Het zal verder worden besteed aan een 
daadwerkelijk vervolg van de Praatlijn, 
het bezoekgroepenwerk, waaraan in de 
afdeling hard wordt gewerkt. 
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