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Toen Humanitas in Amers-
foort vergaderde, werd er in 
datzelfde weekend een klei-
ne honderd kilometer verder-
op een vergadering afgeslo-
ten. Een vergadering van de 
NAVO-ministers, onder voor-
zitterschap van „onze" mi-
nister van Defensie, Bolke-
stein. U kent allemaal de ge-
schiedenis. Op het aller-
hoogste niveau wordt er in 
de wereld gesproken over 
ontwapening, maar mijn-
heer Bolkestein praat met 
andere NATO-ministers over 
de modernisering van de 
korte afstand raketten. (Ja, 
ja, mijnheer Bolkestein was 
eens lid van het hoofdbe-
stuur van het Humanistisch 
Verbond.) 
Op de Algemene Vergade-
ring in Amersfoort stelde ik 
voor, in een aangevraagde 
spreektijd van drie minuten, 
dat wij een telegram zouden 
zenden naar de NATO-minis-
ters, om alles te doen wat 
menselijker wijze mogelijk 
was om de aanstaande mo-
dernisering om te buigen 
naar een poging om ook die 
korte-afstandswapens af te 
schaffen en te vernietigen. 
Helemaal geen gek voorstel. 
Humanitas heeft de kinder-
bescherming tot taak? Komt 
op voor minderheden! Wil  

maatschappij-vernieuwend 
werk doen en staat op de 
bres voor een betere samen-
levingsopbouw. 
Het was dus heel logisch dat 
mijn voorstel met een flink 
applaus begroet werd . . . 
En het was heel logisch dat 
de voorzitter het een sympa-
thiek voorstel noemde . . . 
totdat er natuurlijk iemand 
opstond die de kernwapen-
discussie van enkele jaren 
geleden in herinnering riep. 
Die meneer was van mening 
dat de maatschappij wel ver-
andert, maar Humanitas 
niet. Dat zei hij niet met zo-
veel woorden, maar hij be-
doelde dat wel. En de hele 
vergadering liet het er ver-
der bij zitten. 
Humanitas, Humanitas, 
straks kunnen we in alle af-
delingen hard aan het werk 
met stervensbegeleiding. 
Realiseert u zich dat wel? 
Natuurlijk blijf ik ondanks 
zo'n teleurstelling lid van 
Humanitas. En natuurlijk zal 
ik blijven proberen in deze 
snel veranderende maat-
schappij, Humanitas mee te 
laten veranderen. In het be-
lang van de vrede in eigen 
kring, maar ook in het be-
lang van de wereldvrede. 

Marius Hofhuis 

schapswereld van trans-
sexualiteit als menselijk fe-
nomeen. 
Het VU-ziekenhuis heeft al 
jaren internationale faam 
als centrum voor de behan- 
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Contributie 
De contributie voor Humani-
tas wordt jaarlijks bijgesteld 
aan de hand van een index. 
Voor 1989 betekent dat: geen 
wijzigingen. De contributie 
over 1989 blijft gelijk aan die 
over het afgelopen jaar: voor 
een gewoon lid f 28,50, voor 
een gezin (gehuwden of sa-
menwonenden) f 33 en voor 
een jeugdlid (tot 23 jaar) f 10. 
Donateurs betalen ten min-
ste f 30 per jaar. 
De acceptgiro's voor de con-
tributie over 1989 zijn de af-
gelopen weken verzonden. 
Mocht daarop een hoger be-
drag zijn ingevuld dan hier 
vermeld, dan is de admini-
stratie daarbij uitgegaan 
van uw bijdrage over 1988. 
Hogere bijdragen zijn uiter-
aard altijd welkom. Breng 
echter geen wijzigingen aan 
in de u toegezonden accept-
giro. 
(Die worden door de compu-
ter niet correct verwerkt). Ge-
bruik in dat geval uw eigen 
overschrijvingsformulier. 
Voor sommige leden kan het 
ook aanbeveling verdienen 
lid voor het leven te worden. 
U betaalt dan één keer 15x 
het nu geldende tarief voor 
lid of gezin (dit geldt niet 
voor jeugdleden) en daarna 
nooit meer. Als u dat wilt, 
verzoekt de administratie u 
even te bellen (020-262445) of 
een briefje te sturen aan Hu-
manitas ledenadministratie, 
postbus 71, 1000 AB Amster-
dam. U ontvangt dan zo 
spoedig mogelijk een aange-
past overschrijvingsformu-
lier. 

deling van transsexuelen. 
Tussen academisch zieken-
huis, Gender team en Huma-
nitas bestaat een vruchtbare 
samenwerking. 
Hopelijk dringt, door deze 
wetenschappelijke erken-
ning, het belang van het Pro-
ject Transsexualiteit nu ook 
door tot het ministerie van 
WVC. Om transsexuelen de 
zo noodzakelijke psycho-so-
cicrle hulp te geven, is struc-
turele subsidiëring prak-
tisch onmisbaar. 

Petra Kiene, 
coordinator Project 

Transsexualiteit 
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De Vereniging Humanitas 
houdt zich bezig met vele ver- 
schillende vormen van maat- 
schappelijke dienstverlening 

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

humanistische uitgangspun- 
ten van eigen verantwoorde- 
lijkheid en zelfbeschikking 

aanvaardt, in solidariteit met 
de medebewoners van deze 

planeet. 

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

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

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

inzenders. 

Misschien heeft u het al via 
de media vernomen: sinds 1 
november j.l. is aan prof. dr. 
Gooren het hoogleraarschap 
Transsexuologie aangebo-
den door de Vrije Universiteit 
van Amsterdam. 
Wat minder bekend is, is dat 
professor Gooren al sinds de 
oprichting van het Project 
Transsexualiteit van Huma-
nitcrs, (1984) bestuurslid is 
van de bestuurscommissie 
Transsexualiteit. 
Het hoogleraarschap voor 
Transsexuologie - het eerste 
ter wereld - is de bevestiging 
en erkenning door de weten- 
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Transsexualiteit wetenschappelijk erkend 



Human'Aas=voorzitter Tr2  eenk Willink: 

Ovelelingskansen vergroten 
"1989 wordt een cruciaal jaar en deze Algemene Vergadering 
een buitengewoon belangrijke Algemene Vergadering". Zo 
opende voorzitter Herman Tjeenk Willink de Algemene Verga-
dering van Afgevaardigden 1988. In zijn openingsrede schetst 
hij zijn persoonlijke bevindingen na een jaar voorzitterschap 
van de vereniging Humanitas. l ok geeft hij aan waar het 
hoofdbestuur veranderingen, verbeteringen door wil voeren 
ten einde de Vereniging in stand te houden. "Onze voorne-
mens zijn ambitieus, en natuurlijk kan niet alles tegelijk. We 
zullen moeten beginnen waar de nood het hoogst is. We moe-
ten dan ook wél beginnen, want het is laat, misschien nog net 
niet té 

"In de bagage die ik meeneem, zit de 
ervaring dat instellingen naarmate ze 
langer bestaan hun eigen belangen 
krijgen, van middel tot doel in zichzelf 
worden. Humanitas heeft naar mijn me- 

ning drie sterke wapens om dat gevaar 
te keren. Dat zijn de verenigingsvorm, 
de kwaliteit van het werkende visie op 
mens en samenleving". Met deze woor-
den stelde Tjeenk Willink zich vorig 

jaar voor als nieuwe voorzitter. Na een 
jaar rondkijken binnen de Vereniging 
onderschrijft hij deze opvatting nog 
steeds. Alleen zet hij nu kanttekenin-
gen bij de sterkte van genoemde wa-
pens. 
Over de Vereniging: "In het afgelopen 
jaar is me de weinige daadwerkelijke 
aandacht voor de afdelingen opgeval-
len. In het overleg met de gewesten en 
gewestelijk functionarissen gaat het 
zelden over het inhoudelijke werk voor 
de afdelingen, meestal over de zeggen-
schap. Hoeveel mensen aan welke acti-
viteiten meedoen en wat de resultaten 
zijn, blijft mistig. Ik heb de indruk dat 
men in sommige plaatsen en in sommi-
ge gewesten veel zou missen als Huma-
nitas daar niet meer was. In andere 
plaatsen zou men het nauwelijks mer-
ken. Veel afdelingen zitten in een vi-
cieuse cirkel van een teruglopend le-
dental en een moeizame speurtocht 
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naar activiteiten. We zullen moeten na-
gaan waarom het in sommige plaatsen 
wèl lukt uit die vicieuse cirkel te komen 
en in andere niet." 

Duidelijkheid 
Over de kwaliteit van het werk van Hu-
manitas merkt de voorzitter op, dat er 
een accentverschuiving is van uitvoe-
rend werk naar het organiseren van het 
uitvoerende werk. "Steeds opnieuw 
blijkt, dat niet geld en mensen voor het 
uitvoerende werk het grootste knelpunt 
vormen, maar juist de creativiteit en de 
tijd om goede bronnen aan te boren en 
de mensen te organiseren. Aan de kwa-
liteit van juist dát werk moeten we aan-
dacht besteden". 
Tjeenk Willink duidt daarbij met name 
op de samenwerking tussen vrijwilli-
gers en professionele krachten van Hu-
manitas. "Die mogelijkheden zijn on-
voldoende uitgebuit". 

"Als het vrijwilligerswerk verandert, 
kan ook de ondersteuning van dat werk 
niet dezelfde blijven. Rekening hou- 

dend met de steeds hogere eisen die de 
overheid stelt aan door hen gesubsi-
dieerde werksoorten, betekent dat voor 
ons betere kwaliteit leveren, meer dui-
delijkheid over de inzet van mensen en 
middelen, grotere duidelijkheid over de 
resultaten en duidelijker aanspreek-
baarheid van de functionarissen. 
Wat steeds minder mogelijk is is dat 
iedereen zich met alles bemoeit. Vrij-
willigers maken zelf een keuze. Maar 
ook voor de beroepskrachten die de vrij-
willigers ondersteunen zijn keuzes 
noodzakelijk. Of ze nu in het Gewest 
werken of op het CB. Dat betekent selec-
tie (wat doen we wel/wat doen we niet), 
specialisatie (niet iedereen kan van al-
les op de hoogte zijn) en- een gevolg 
daarvan - samenwerking (om toch een 
breed pakket te kunnen bieden". 

Inhoudelijk 
"Het derde wapen is de visie op mens en 
samenleving. Wat betekent die koppe-
ling tussen medemenselijkheid en eer-
biediging van de menselijke persoon-
lijkheid? De inhoudelijke discussie die 
wij moeten voeren heeft alleen kans 
van slagen als daarbij de leden van de 
vereniging zelf worden betrokken èn 
als wordt uitgegaan van het concrete 
werk dat we doen, pretenderen te doen 
of zouden moeten doen. En dan heb ik 
het zowel over de diverse vormen van 
het vrijwilligerswerk als over het pro-
fessionele werk als over de tussenvor-
men. Sluit wat we doen nog aan bij 
maatschappelijke ontwikkelingen? 
Stellen we de juiste prioriteiten (moeten 
we niet meer doen aan de problemen 
van vergrijzing)? Welke nieuwe proble-
men vragen onze aandacht (waarom 
behalve vluchtelingen en thuislozen 
niet ook bepaalde onderdelen van de 
milieuproblematiek)? Die inhoudelijke 
discussie vanuit concrete maatschap-
pelijke problemen, concrete activitei-
ten, concrete mogelijkheden is ook no-
dig omdat mensen zich niet meer laten 
aanspreken op een gemeenschappelij-
ke levensbeschouwing alleen, maar op 
de gemeenschappelijke activiteiten op 
basis van die levensbeschouwing. 
De drie wapens tegen het gevaar dat 
Humanitas van middel tot doel in zich-
zelf wordt, zijn dus niet zo sterk op dit 

moment. Het gevaar is dan ook groot 
dat het bestaande als enige houvast en 
als hoogste wijsheid wordt gezien". 

Overlevingskansen 
Om de overlevingskansen, maar vooral 
ook het maatschappelijk nut van de ver-
eniging Humanitas te vergroten heeft 
het hoofdbestuur zich een aantal doe-
len gesteld. Allereerst dient de vereni-
ging behouden te blijven, omdat daarin 
mensen werken om anderen uit de knel 
te helpen, met de overtuiging dat men-
sen zelf iets te vertellen moeten hebben 
over hoe hun problemen opgelost kun-
nen worden. Dat houdt ook in, een vere-
niging waarin vrijwilligerswerk en pro_ 
fessioneel werk beter op elkaar aan-
sluiten. 
Vergroting van de herkenbaarheid van 
Humanitas is ook een streven. Herken-
baarheid door een aantal duidelijke 
landelijke activiteiten én aan veelsoor-
tigheid op plaatselijk niveau. Dat bete-
kent een grote mate van zelfstandig-
heid en eigen verantwoordelijkheid 
voor de afdelingen binnen een landelijk 
kader. 

Ambitieus 
Voorwaarde is, dat dat landelijk kader  
duidelijk wordt. Daartoe zal de huidige  
organisatie enige veranderingen dan_ 
wel verbeteringen moeten ondergaan  
Bijvoorbeeld duidelijkheid krijgen Wie 
waar verantwoordelijk voor is. Dat 
geldt zowel voor het hoofdbestuur als 
voor afdelings- en gewestbesturen en  
voor hun onderling overleg, dat minder  
vrijblijvend moet worden, aldus het 
hoofdbestuur bij monde van Tjeenk Wil 
link. Verder pleit het hoofdbestuur voor 
een duidelijker taakstelling van de m

e- 
- 

dewerkers van het Centraal Bureau en  
gewestelijk functionarissen. Ook zal 
gewerkt gaan worden aan een perso-
neelsbeleid en moeten natuurlijk f ina, 
ciële positie en publiciteit aandachte:—  
punten blijven. 

"Dat klinkt ambitieus en dat is het ook 
Natuurlijk kan niet alles tegelijk, rniact" 
we moeten wel beginnen. Want het is  t  
laat, misschien nog net niet té laat" 
sluit voorzitter Tjeenk Willink af. Een  
belangrijke vergadering begint. 

  

Cadeautje 
Het verenigingsblad Van mens 
tot mens zal, als het aan afdeling 
Arnhem ligt, in de toekomst als 
cadeautje op de mat van kennis-
sen, familie en potentiële belang-
stellenden vallen. Dit voorstel is 
enthousiast aanvaard, met de op-
roep aan alle Humanitas-leden 
om actief mee te doen met dit 
idee. 

Het doel zal duidelijk zijn: via het 
verenigingsblad 	buitenstaan-
ders nader kennis latan maken 
met Humanitas en hen motiveren 
lid, vrijwilliger en/of donateur te 
worden. 

Via het centraal Bureau zijn extra 
nummers verkrijgbaaar. 

   

    



joop Koopman 
helemaal naar HIVOS 

Joop Koopman, hoofdbestuurslid sinds 1980, heeft 
afscheid genomen. Zijn voorzitterschap van het HIVOS 
brengt te veel drukte met zich mee om het nog langer te 
kunnen combineren met Humanitas. Ooit kwam hij bij 
het HIVOS binnen als afgevaardigde van Humanitas, 
wat voorzitter Tjeenk Willink de opmerking ontlokte, 
dat in de toekomst dergelijke afvaardigingen maar ver-
boden moeten worden. 
Wat Koopman vooral bij zal blijven van zijn bestuurs-
periode bij Humanitas is de manier van vergaderen en 
de onvermoeibare wil om problemen op te lossen. Met 
name op het terrein van consumentenbelangen op wel-
zijnsgebied verwacht de Humanitas-voorzitter in de 
toekomst vruchtbare samenwerking met de HIVOS-
voorzitter. (Zie ook de Hartekreet op pagina 16) 

25 jaar bij Humanitas 
Terugkijkend op 25 jaar wer-
ken voor Humanitas, eerst 
voor de gewesten Noord-Bra-
bant en Zeeland, later voor 
het hoofdbestuur op het cen-
traal bureau, moet ik zeg-
gen: dat was niet niks. Wat 
ik in die periode heb gewaar-
deerd, is de grote dynamiek 
van de Vereniging, het ver-
mogen om vol te houden, om 
waar nodig te veranderen. 

Wat ik in die periode vooral 
heb gewaardeerd en waar ik 
van houd, zijn de mensen die 
binnen de vereniging aan 
dat alles gestalte geven. Dat 
is iets heel bijzonders. 
Dat men blijkbaar ook mijn 
bijdrage aan dat geheel in 
de afgelopen 25 jaar heeft 
weten te waarderen, zoals 
bij mijn jubileum duidelijk 
werd, stel ik zeer op prijs. 

Vanaf deze plaats alvast 
hartelijk dank voor de vele 
goede woorden en geschen- 

ken die ik bij die gelegen-
heid mocht ontvangen. Ik 
hoop ieder persoonlijk daar-
voor te bedanken, maar zo 
dit nog niet is gebeurd, dan 
alvast vanaf deze plaats. 

De revue die aan het eind 
van de vrijdagavond op de 
Algemene Vergadering van 
Afgevaardigden voor mijn 
werd opgevoerd, verdient 
daarbij een bijzonder woord 
van waardering. Niet alleen 
omdat ik dat zeer op prijs heb 
gesteld, maar ook omdat 
daarmee uitdrukking werd 
gegeven aan de onderlinge 
verbondenheid waarvan ook 
in de uitgangspunten van 
Humanitas sprake is. Al-
thans, zo heb ik dat gevoeld. 
Aan het geheel heb ik veel 
inspiratie en motivatie over-
gehouden om met u verder te 
werken aan de doelstelling 
van Humanitas. 

Aad van Oosten. 

Noordelijke 
provincies proeftuin 

voor uitbreiding 
van ondersteuning 

De verandering van de ondersteuningsstructuur, zoals 
die werd voorgesteld door het hoofdbestuur heeft tij-
dens de Algemene Vergadering '88 veel beroering ver-
oorzaakt. Na veel vragen, veel verwarring en even 
zoveel antwoorden en uitleg, is de Vergadering van 
Afgevaardigden accoord gegaan met het aanwijzen 
van de noordelijke vier provincies als proef tuin voor 
uitbreiding van ondersteuning van vrijwilligerswerk 
en projecten. 

Na tegenvoorstellen, amendementen en vertwijfelde 
vragen en opmerkingen kon het hoofdbestuur niet 
anders dan concluderen, dat de strekking van het voor-
stel tot instelling van drie regiocoOrdinatoren onvol-
doende duidelijk is geworden in de afgelopen maan-
den. Een van de grootste angsten bij afdelingen en 
gewesten was, dat de regiocoOrdinatoren de taak en 
plaats van de huidige gewestelijk functionarissen in 
zouden gaan nemen. En dat zodoende de ondersteu-
ning van vrijwilligers juist minder in plaats van meer 
zou worden. 

Extra 
Volgens plan moet de regiocoOrdinator juist een extra 
ondersteuner zijn, onder verantwoordelijkheid van het 
hoofdbestuur en werkend in overleg met de betrokken 
gewesten en functionarissen. 
Om meer duidelijkheid te scheppen en een antwoord te 
vinden op de vele vragen, zal nu eerst in zee gegaan 
worden met Groningen, Drenthe, Friesland en waar-
schijnlijk Overijssel. 
Op grond van de ervaringen in het Noorden kan de 
uitwerking van de ondersteuningsstructuur worden 
aangepast. Tijdens de volgende AVA zal een tussen-
rapportage gegeven worden. 
De uitwerking van de vernieuwde ondersteuning zal in 
nauwe samenwerking met twee begeleidingscommis-
sies plaatsvinden. De eigenlijke begeleidingscommis-
sie is samengesteld uit mensen uit de vier betrokken 
provincies en de heren Pijlman en Middel van hoofdbe-
stuurszijde en Lilian Schulte van het Centraal Bureau. 
De andere commissie moet als klankbord gaan funge-
ren en zal bestaan uit mensen van de andere gewesten. 
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Humunitas o 

Bij alle afdelingen en gewes-
ten, vrijwilligers en betaalde 
medewerkers ligt sinds enke-
le maanden een mosterdgeel 
discussiestuk op tafel. „De 
maatschappij verandert. En 
Humanitas?". Bedoeling van 
deze nota is, dat er op alle 
niveaus nagedacht en gedis-
cussieerd gaat worden over 
de toekomst van Humanitas, 
Wie zijn we, wat willen we, 
waarom en hoe ziet de sa-
menleving om ons heen eruit? 
Op de AVA '88 is een eerste 
aanzet gegeven tot verdere 
discussie in den lande. Een 
prikkelend gesprek. Wie 
denkt mee? 

Aan de discussietafel worden vier men-
sen uitgenodigd door gespreksleider 
Kees Boer. De hoofdthema's zijn: wat 
motiveert mensen om zich aan te slui-
ten bij Humanitas en wat moeten we 
doen om Humanitas in stand te houden. 
Tineke Quellhorst is sinds negen jaar 
actief afdelingslid en bovendien werk-
zaam in de jeugdhulpverlening van Hu-
manitas. Waar zij in toenemende mate 
moeite mee heeft binnen Humanitas is 
de afstand tussen hoofdbestuur en af-
delingen en het naast en niet met el-
kaar werken van beroepskrachten en 
vrijwilligers. Graag zou ze antwoord 
krijgen op de vraag hoe ze uitlegt aan  

derden wat het nut en de inhoud van 
Humanitas is. „Ik kan niet meer over-
brengen wat me motiveert. Terwijl dat 
onontbeerlijk is alsje bijvoorbeeld een 
Humanitas-initiatief bij de gemeente 
geaccepteerd wil krijgen." 
Wil Hoek, gewestelijk functionaris in 
Groningen, denkt dat juist de veelheid 
aan activiteiten het gezicht van Huma-
nitas bepaalt. Terwijl die diversiteit 
ook de zwakte van de vereniging kan 
zijn. Maar om mensen te krijgen moet je 
hen de kans geven met hun eigen gesig-
naleerde problemen en knelpunten aan 
de slag te gaan, want daar ligt hun mo-
tivatie. 
Volgens hoofdbestuurslid Bert Middel 
is het de plicht van Humanitas om de 
belangrijkste maatschappelijke proble-
men aan te pakken, zoals tegenwoordig 
de toenemende armoede en problemen 
in gezinssitaties, zoals incest, „Die din-
gen zijn belangrijker dan hobbyisme. 
En verder leven we, of je het nou leuk 
vindt of niet, in een no nonsense tijd-
perk. We moeten ons zo nuchter en za-
kelijk mogelijk opstellen, ook naar vrij-
willigers toe. We moeten ons niet bezig-
houden met onszelf maar met het werk 
waarvoor we ons actief hebben ver-
klaard." 
Uit de reclamewereld werpt Ruud Lam-
pers, als „vreemde eend in deze wel-
zijnsbijt" en communicatiedeskundige,  
zijn licht op het reilen en zeilen van Hu-
manitas. „Herbezinning is noodzake-
lijk. Humanitas heeft een onduidelijk 
gezicht en slechte onderlinge communi-
catie." 

Vooruitlopen 
Bert Middel reageert dat er geen ellen-
lange interne discussies gevoerd moe- 

ten worden, maar gewoon aan de slag. 
„Mensen in contact brengen met het 
werk van Humanitas, daar gaat het om. 
Door wat je doet kan je laten zien wie je 
bent. Dan komen de mensen ook wel." 
En over de werkkeuzes die we dan moe-
ten maken zegt hij: „Humanitas is niet 
nodig voor activiteiten die toch ook door 
anderen worden gedaan. 'We moeten 
niet volgen of reageren. Nee, we moe-
ten vooruitlopen op de maatschappelij-
ke ontwikkelingen en de echte proble-
men bij de kop pakken. Voorkomen dat 
mensen tussen de wal en het schip ko-
men, daar ligt onze taak." 
Als eventueel nieuw lid, bedenkt Ruud 
Lampers zich, dat hij trots wil kunnen 
zijn op Humanitas. Daarvoor moet Hu-
manitas centraal iets te melden heb-
ben, aangepast aan de naderende ja-
ren '90. „Anders kan je je afvragen of 
Humanitas wel nodig is, of dat we er 
ook wel komen met plaatselijke actieve 
welzijnsclubjes. 
Ik geloof in gezamenlijkheid. Een groot 
schip als Humanitas heeft 1 kapitein 
nodig met een duidelijke koers. Ook 
vrijwilligers hebben recht op een strak-
ke, heldere leiding. Als elke afdeling 
een eigen kapiteintje heeft met een ei-
gen koers en eigen haventje, dan kan je 
het grote schip wel opdoeken. Terwijl 
de kracht van Humanitas juist zou kun-
nen zijn een goede samenwerking en 
gezamenlijk er tegen aan." 

Eieuvy eIlun 
Om de grote maatschappelijke lijnen in 
de gaten te kunnen houden richt Tineke 
Quellhorst haar hoop op het hoofdbe-
stuur en centraal bureau: „Soms heb je 
in een afdeling je handen al meer dan 
vol aan het in stand houden van die 
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afdeling. Wat niet makkelijk is zonder 
bijvoorbeeld regelmatig nieuwe men-
sen erbij met kritische geluiden." 
Wil Hoek herkent het dode punt waar 
een afdeling kan belanden. Als alles 
opgebouwd is wat mogelijk is binnen 
de bestaande omstandigheden, zakt 
een deel van het elan weg. Zij is echter 
van mening dat nieuwe mensen bij Hu-
manitas te betrekken zijn door gericht 
vragen. Iemand nodig voor asielzoe-
kers? Dan daar gericht naar op zoek, je 
blijk naar buiten richten. Dat werkt. 

Netwerk 

Om optimaal gebruik te maken van el-
kaars ervaringen en deskundigheid is 
een betere benutting nodig van het  

unieke netwerk van Humanitas. Om 
van Humanitas een 'duidelijke club' te 
maken met een krachtige stem is meer 
samenhang in handelen van belang. 
Van elkaar weten waar iedereen mee 
bezig is, denken over hoe dat het beste 
kan, overleg en uitwisseling. 
Wil Hoek; „Die samenhang van activi-
teiten kan in de afdelingen beginnen. 
Door een terugkoppeling tussen bij-
voorbeeld de bestuursvertegenwoordi-
ging in een verzorgingshuis, het be-
zoekgroepenwerk en het afdelingsbe-
stuur. Zij hebben allemaal met ouderen 
te maken vanuit een andere invals-
hoek. Als je de doeners, de regelaars en 
het bestuur bij elkaar inbrengt kan je tot 
meer samenhang in beleid komen. Ver- 

volgens onderlinge contacten tussen 
afdeling stimuleren, zodat er regionaal 
ook meer samenhang komt. Totdat je in 
de totale vereniging een samenhan-
gend beleid voert rondom een aantal 
aandachtsvelden." 

Lef 
Om van dat Humanitas dat „ene gezicht 
met verschillende oogopslagen" te ma-
ken, is Bert Middel van mening dat 
kwaliteit en maatschappelijke relevan-
tie voorop moeten staan en dat die keu-
zes gedragen moeten worden door de 
uitvoerenden. Maar ook dat „het hoofd-
bestuur het lef moet hebben om aan te 
geven wat gedaan moet worden. Datge-
ne ter discussie stellen op een algeme-
ne vergadering, verder niet teveel ou-
wehoeren en aan het werk. Dat is in elk 
geval het proberen waard." 
Een aanzet. Ideeën, gedachten, overtui-
gingen om over na te denken en over 
door te praten. In de loop van het ko-
mende jaar zullen de uitkomsten van de 
her en der gevoerde discussies naast 
elkaar gelegd worden en als leidraad 
dienen bij de AVA-besluiten in 1989, 
waarbij het vooral zal gaan om de iden-
titeit van de vereniging, de ondersteu-
ning van het vrijwilligerswerk, de se-
lectie van de problemen waarmee de 
vereniging zich wil bezighouden en de 
rol van het Werkplan als richtingaan-
wijzer voor het werk. 

AVA 
Reportage 

Marijke Katsburg 



Dak- en thuislozenzorg in Enschede 

Meer dun een pension 

Het Humanitas-complex aan de Oldenzaalsestraat in Enschede 

Dak- en thuislozenzorg is een vorm van hulpverlening waar de 
vereniging in de toekomst meer aandacht aan wil besteden. 
In sommige plaatsen hebben Humanitas-mensen al enige 
ervaring opgedaan met deze werksoort. Enschede is zo'n 
plaats. De Stichting Humanitas Onder Dak (SHOD) biedt al 
bijna vijf jaar onderdak en begeleiding aan een zeer geva-
rieerd gezelschap. 

Sociaal pension, dat is de benaming 

  voor de 32 wooneenheden (gezinnen zo- 
wel als alleenstaanden) die de SHOD 
kan onderbrengen. Aanvankelijk was 
de bedoeling, na een behoeftepeiling 
van de bestuurscommissie Helpend 
Wonen Humanitas Twente,  een crisis-
interventiecentrum te starten. Dat 
speelde ruim tien jaar geleden. Maar 
met een psychiatrisch ziekenhuis in  
aantocht hield de gemeente Enschede 
dit plan voor overbodig. Vervolgens 
stelde Humanitas voor, een crisisop-
vanghuis op te richten. Deze keer was 
het het ministerie van WVC dat niet 
mee wilde werken. 
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Toch moest er in de ogen van Humani-
tas iets gebeuren aan de benarde situa-
tie van dak- en thuislozen in de regio 
Enschede. Nico Verwer, als maatschap-
pelijk activeringswerker werkzaam bij 
de afdeling Enschede en part-time als 
coordinator uitgeleend aan SHOD, ver-
telt hoe sommige pensions in Enschede 
bevolkt werden door  mensen zonder 
thuis, in een uitzichtloze situatie. En 
hoe het bijvoorbeeld voor kon komen 
dat uitkeringen linea recta naar de uit-
bater van het pension  geschoven moes-
ten worden om de  (vaak drank-)schul-
den van de voorbije maand te voldoen. 
Humanitas bleef ondanks de tegenroer- 

king van bestuurders vasthouden aan 
de overtuiging dat er een alternatief on-
derdak geboden moest worden aan 
dak- en thuislozen. Een onderdak waar 
rust en begeleiding geboden zou wor-
den om te kunnen werken aan (op-
nieuw) zelfstandig wonen. Zo ver-
scheen bijna vijf jaar geleden aan de 
Oldenzaalsestraat het sociaal pension 
van de SHOD, als wijkplaats voor men-
sen die tijdelijk geen onderkomen heb-
ben. Bijvoorbeeld door een echtschei-
ding of omdat iemand net uit de gevan-
genis komt en nog geen woonruimte 
heeft. Of een huis brandt uit; dan kun-
nen de bewoners tijdelijk onderdak bij 
Humanitas. Maar ook mensen, die op 
straat terecht gekomen zijn door bud-
getteringsproblemen, al of niet gekop-
peld aan lichte alcohol- of drugspro-
blemen. 
Voorwaarde voor woonruimte in het Hu-
manitas-pension is, dat de aspirant-
gast serieus werk wil maken van zijn 
penibele situatie. Door middel van (in-
take-)gesprekken wordt met de gast be- 



praat waarom hij onderdak nodig heeft, 
hoe zijn dakloosheid opgelost kan wor-
den, welke verwachtingen hij heeft van 
zijn verblijf bij Onder Dak en op welke 
manier zijn situatie aangepakt zou kun-
nen worden, door hemzelf met desge-
wenst begeleiding en ondersteuning 
van een maatschappelijk dienstverle-
ner van de SHOD. 

Vrijwilligers 
De maatschappelijk dienstverleners 
zijn allen vrijwilligers en stagiaires. In 
totaal lopen er ongeveer dertig vrijwilli-
gers rond in het Humanitas-complex in 
Enschede. Mensen voor de bardienst in 
het Humanitas Ontmoetingscentrum, 
mensen die in de Derde Wereldwinkel 
staan, administratieve krachten en 
maatschappelijke dienstverleners voor 
de gasten in het sociaal pension en in 
het gastenverblijf voor vluchtelingen. 
Natuurlijk is er ook een club voor het 
onderhoudswerk en tussen hen door 
holt Nico Verwer. 

'Moeilijkste gevallen' 
Verwer hoopt en verwacht, dat in de 
toekomst het werk van de SHOD erkend 
zal worden door bijvoorbeeld de ge-
meente. Want de SHOD is meer dan zo-
maar een pension, hoewel het bieden 
van tijdelijk onderdak de belangrijkste 
doelstelling blijft. 
Volgens de reglementen is de periode 
dat onderdak verleend wordt, vastge-
steld op drie maanden met de mogelijk-
heid van verlenging met dezelfde perio-
de. In de praktijk ligt die begrenzing 
niet zo vast. Je kan immers iemand niet 
na een half jaar de straat op schoppen 
als overduidelijk is dat hij het niet zal 
redden, zo is de overtuiging van de 
SHOD. 
Soms moeten mensen eerst nog dieper 
zinken, voordat ze daadwerkelijk en ge-
motiveerd iets aan hun situatie willen 
doen. Dat is bijvoorbeeld nu en dan de 
ervaring bij mensen die moeilijkheden 
hebben met het beheersen van hun al-
cohol- of druggebruik (door de achter-
liggende problemen). 
Het plaatselijke huis voor afkicken van 
alcoholverslaving biedt in deze geval-
len geen uitkomst, omdat daar slechts 
gewerkt wordt met hoogst gemotiveer-
de drankgebruikers. De 'moeilijkste ge-
vallen' komen zodoende niet zelden op 

de Oldenzaalsestraat terecht, bij Hu-
manitas. 

Luisteren 
„De gast krijgt zo mogelijk (het sociaal 
pension is bijna continu vol) een eigen 
kamer. De op medemenselijkheid be-
trokkenheid gebaseerde begeleiding, 
de 24-uurs bereikbaarheid en het alco-
hol- en drugsvrije klimaat, geven het 
sociaal pension een eigen karakter. 
Naast het bieden van onderdak door de 
Stichting, kunnen de vrijwillige mede-
werkers en stagiaires die de maat-
schappelijke dienstverlening verzor-
gen, de gasten op weg helpen met het 
zoeken naar woonruimte en doorverwij-
zen naar instellingen die bij het woon-
probleem en eventueel andere proble-
men kunnen helpen. Bijvoorbeeld de 
dienst die de woonruimte in Enschede 

verdeelt, het RIAGG, het Centrum voor 
Alcohol en Drugs, het Algemeen Maat-
schappelijk Werk, etcetera. 
Ook zijn de maatschappelijke dienst-
verleners bereid te luisteren naar de 
(eventueel aanwezige) achterliggende 
problemen van de gasten. En kan voor-
lichting gegeven worden over drugs en 
alcohol, budgettering, verantwoorde 
voeding en dergelijke, eventueel in sa-
menwerking met andere instanties. 
Voorop staat echter dat de Stichting Hu-
manitas Onder Dak zelf geen methodi-
sche procesmatige hulp geeft aan haar 
gasten. In de eerste plaats gaat het om 
het bieden van onderdak." (Uit de infor-
matiefolder van de Stichting). 

Op de rails 
Het verschil met de 'echte' thuislozen-
zorg, zoals bijvoorbeeld het Leger des 
Heils biedt, is volgens Nico Verwer, dat 
de SHOD geen eindstation is, maar juist 
alles in het werk stelt om haar gasten zo 
snel mogelijk weg te krijgen, weer op de 
rails te krijgen. Als gast van Humanitas 
wordt van hen verwacht, dat ze steeds 
meer zelf richting geven aan hun leven, 
en dat is wat de SHOD dan ook stimu-
leert. 
Frustrerende gevallen, zoals Verwer 
het noemt, zijn er plenty. Maar er ge-
beuren ook zat leuke en hoopgevende 
dingen. Soms zit er zelfs een heuse suc-
ces-story tussen. Dat geeft de kracht om 
door te gaan. 

Werkgelegenheid 
Jonge vrijwilligers kunnen veel voor Humanitas betekenen en omgekeerd 
heeft Humanitas hun ook iets te bieden, in de vorm van werkervaring. Nico 
Verwer, maatschappelijk activeringswerker in Enschede, adviseert Huma-
nitas meer werk te maken van dit gegeven. 
Met voldoening en natuurlijk ook met enige weemoed, heeft Verwer de 
afgelopen jaren negen van zijn administratieve vrijwilligers aan een vaste 
baan zien komen, mede dankzij de werkervaring die zij hebben opgedaan bij 
Humanitas. Ook worden de vrijwilligers gestimuleerd om (weer) een oplei-
ding of een cursus te volgen. Marijke Katsburg 

Dakloosheid kan een keuze zijn. 
Maar wie plotseling op straat komt te staan zonder dat te willen heeft recht op 
onderdak. Het sociaal pension van Humanitas in Enschede kan dat dak bieden 
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Ooit is besloten om collectief bepaalde risico's te delen. Het risico van oud worden bijvoorbeeld. De huidige bewindslieden 
rentmeesters van het erfgoed van vorige generaties. 
Wordt deze antieke foto een laatste getuige van collectieve solidariteit? 

tonen zich slechte 

Religieuze en morele impulsen 

„De overheid wil haar verantwoorde-
lijkheid zo concreet mogelijk delen met 
organisaties die in de praktijk hun prio-
riteiten bij solidariteit leggen", zo sprak 
directeur generaal Richelle, van het mi-
nisterie van WVC op een VN-conferen-
tie in 1987. Volgens Richelle, schept het 
terugtreden van de overheid ruimte 
voor „religieuze en morele impulsen",  
ten gunste van het particulier initiatief.  
Een jaar later zegt zijn directe chef, mi-
nister E. Brinkman, de Raad van Kerken 
een subsidie toe van een half miljoen 
gulden voor een driejarig project 'De ar-
me kant van Nederland'. Het project 
draait om het helpen van mensen die 
door hun armoede, niet meer normaal 
met het maatschappelijk  proces kun-
nen meedoen. (Naar  schatting achthon-
derdduizend tot 1 miljoen huishou-
dens). Dat wil zeggen, dat deze men-
sen, buiten de samenleving vallen om-
dat ze eenvoudig het geld niet hebben 
om 'mee te doen'. Hoe fraai is dit niet! 
Als de rijksoverheid als representant 
van alle burgers sommige burgers wil-
lens en wetens tot de bedelstaf laat ver-
vallen, ofwel de solidariteit met hen 
aan haar laars lapt, roept zij tegelijker- 
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tijd - o ondoorzichtige paradox - parti-
culiere clubs op met de afvallers solida-
riteit te betrachten. 

Kansspel 
Overheidstaken terug naar de basis 
dus. Dat wil zeggen: terug naar dege-
nen die zich toevallig geroepen voelen 
iets van nood van anderen te lenigen. 
En dan maar hopen dat er steeds van 
die mensen te vinden zijn. Mensen die 
het in het bijzonder van collectieve 
voorzieningen moeten hebben - uitke-
ringsafhankelijke huishoudens zoals 
die van alleen-AOW'ers, langdurig 
werklozen, gehandicapten en arbeids-
ongeschikten, zijn nog niet jarig als zij 
in de toekomst op het kansspel van de 
particuliere solidariteit zijn aange-
wezen. 

Recht op solidariteit 
Hebben de politici die het allemaal be-
dacht hebben en het nog steeds beden-
ken dan werkelijk niets van de sociale 
geschiedenis van de afgelopen twee-
honderd jaar geleerd of begrepen? Of 
loopt men - o schone solidariteit - wil-
lens en wetens met oogkleppen op en  

oordoppen in? Ons sociale zekerheids-
stelsel was en is toch gebaseerd op het 
idee van solidariteit! Geen vrijblijven-
de maar verplichte solidariteit. Solida-
riteit waar men volledig op kon reke-
nen, solidariteit waar men recht op 
had. Er was toch besloten om collectief 
bepaalde risico's te delen? Besloten om 
af te stappen van het model van de cha-
ritatieve welwillendheid? Nee dus, vol-
gens de huidige bewindslieden. Zij to-
nen zich daarmee slechte rentmeesters 
van het erfgoed van vorige generaties. 

Vrijblijvende goedertierenheid 
Men houdt het tegenwoordig op „reli-
gieuze en morele impulsen", op de vrij-
blijvende goedertierenheid van alles 
en ieder die wat weg te geven heeft, en 
dat ook wil. Van collectief gedeelde, 
verplichte verantwoordelijkheid, naar 
individuele verantwoordelijkheid als 
men die tenminste voelt. Van collec-
tieve verantwoordelijkheid voor het in-
dividu naar individuele verantwoorde-
lijkheid voor individuele mensen. 
En hoeveel individuele mensen voel-
den zich in de voorbije eeuwen écht ver-
antwoordelijk? Dat viel behoorlijk te-
gen! Niet voor niets zijn er diverse ver-
antwoordelijkheden gemaakt tot ver-
antwoordelijkheden van de totale ge-
meenschap, ofwel de staat. En dat moet 
nu dus anders op basis van impulsen. 

Michael Kerkhof 

Enerzijds laat de regering mensen tot de bedelstaf vervallen 
en anderzijds roept zij particuliere instellingen op om 
diezelfde mensen er weer bovenop te helpen. Nota bene met 
een fooi uit 's Rijks schatkist. Michael Kerkhof staat stil bij de 
verkwanseling van collectieve solidariteit. 



DE ENGEL 
VAN TSIAIKOVSIP 

Misschien een vreemd verhaal, maar ik wil het u niet onthou-
den. Het gebeurde in Leningrad, 
toen ik daar was om enkele bejaardencentra te bezoeken. 
Betrokken als ik ben bij alles rondom de ouder wordende mens 
wilde ik ook wel eens weten hoe die zaken in de Sovjet Unie 
erbij staan. Maar dat is een ander verhaal. 

Op een zeer warme middag was de af-
spraak die ik aanvankelijk had om een 
bepaald nieuw centrum te gaan bezoe-
ken, afgezegd. De hele middag lag voor 
mij en ik besloot de stad in te gaan. 
Rondkijken in de straten en warenhui-
zen, misschien een zwembad bezoeken, 
hoewel dat niet eenvoudig is in een 
vreemd land met een taal die je niet 
spreekt en met letters die je niet kunt 
lezen. Ik liet me dus maar leiden door 
het moment; ik zou wel zien waar ik 
terecht kwam. 
Mensen kijken, Russen bekijken, is ook 
al heel interessant. 

Lopend aan de schaduwkant van een 
drukke straat, viel mij zo'n heel oud 
moedertje op. Ze sjouwde met een tafel-
tje en stoeltje plus een boodschappen-
netje. Misschien wás ze helemaal niet 
zo oud en zag ze er alleen maar zou oud 
uit. In elk geval had ze mijn interesse 
gewekt en ik hield mijn pas in om achter 
haar te blijven. 
Bij een grote, oude kerk aangekomen 
zette ze haar spullen in een hoekje en 
liep met haar tas naar binnen. Zonder 
dat ze het in de gaten kreeg volgde ik 
haar de kerk in. Binnen was een kerk-
dienst aan de gang en nadat m'n ogen 
aan het duister gewend waren zag ik 
'mijn' oude vrouwtje devoot naar een 
beeld toelopen. Ze knielde ervoor, ik 
zag haar lippen bewegen en met één 
hand haalde ze twee sinaasappels en 
een half broodje uit de tas, legde dat 
voor het beeld op een tafeltje, maakte 
een kruisje en ging weer stil naar 
buiten. 
Verbaasd had ik dit ritueel gevolgd. 
Zijn Russen nog zo primitief in hun ge-
loof dat ze op deze manier offers bren-
gen? Maar toen ik rondkeek zag ik ook 
bij andere heiligenbeelden dergelijke 
offers liggen . . . Later hoorde ik dat de 
priesters in de Sovjet Unie geen salaris 
krijgen en dat ze ècht moeten leven van 
de giften en gaven van de goed-gelo-
vigen . . 

Mijmerend was ik haast het oude moe-
dertje vergeten en ik haastte mij de kerk  

uit. In de verte zag ik haar sjouwen en 
bij een lange muur stoppen. Ze klapte 
het stoeltje en het tafeltje uit bij een 
kleine poort en installeerde zich. Na-
derbij gekomen, bleek het de ingang 
van een groot kerkhof te zijn. 
Nieuwsgierig liep ik er naar toe en met 
een feilloos gevoel voor vreemdelin-
gen, gebaarde de vrouw dat, als ik wat 
kleingeld in het potje op tafel zou wer-
pen, ik het kerkhof op mocht. De hitte in 
de zonnige straat en de schaduw van de 
oude bomen op het kerkhof deden mij 
snel besluiten. Ik deponeerde wat kope-
ken in haar potje, kreeg enkele folders 
van haar en door het poortje gaande 
was ik ineens in een andere wereld. 
Het bleek een heel oud kerkhof te zijn, 
vol met oude grafzerken  en grafmonu-
menten, de één nog mooier dan de an-
dere. Prachtige beelden, fantastisch 
mooie en kostbare grafstenen. 
Opeens stuitte ik op een opvallend 
groot graf. Wie zou daar begraven zijn? 
Een schoolmeisje dat in de buurt on-
kruid aan het wieden was, gaf ant-
woord op mijn vraag. „Daar is Tsjai-
kovski begraven", zei ze in redelijk 
Duits. En toen ik op het daarnaast lig-
gende graf wees, las ze hardop de 
naam van die overledene: „Daar ligt 
Dostojevski". Met een lieve glimlach 
maakte ze aanstalte om door te lopen, 
maar ik wees snel nog even op een an-
dere graftombe. „Daar ligt Borodin", en 
weg was het meisje. 
Versteend bleef ik staan. Waar stond ik 
hier? Op een plekje aarde waar zo maar 
drie grote mensen ter ruste waren ge-
legd. Mannen die de mensheid een we-
reld van schoonheid hadden geschon-
ken. Dit moment maakte diepe indruk 
op mij. Plotseling geconfronteerd te 
worden, héél onverwacht met wereldli-
teratuur en muziek. Ik was ècht even 
van de kaart. Ik ging stil zitten op het 
hoekje van een andere grafsteen om te 
proberen dit moment vast te houden. 
Ik keek naar de gebeeldhouwde kop 
van Borodin, en naar de levensgrote en-
gel op het graf van Tsjaikovski. Zo mij-
merde ik voor mezelf en hoorde als het 
ware die onvergetelijke  muziek van  

misschien wel de grootste componist 
die de wereld ooit gehad heeft. Wat een 
moment . . . 
Maar wat gebeurde daar ineens? Het 
leek wel of het begon te sneeuwen . . . 
Dat kon toch niet? . . . Vol verbazing 
zag ik sneeuwvlokken neerdalen, zo 
groot en zo dik dat in een mum van tijd 
alles wit werd. Ik wilde opspringen en 
in opperste verwarring weglopen, toen 
ik naar de engel keek. Het leek net of ze 
lachte. Ze knikte zelfs naar mij. Wat ge-
beurde er nu allemaal? Het was juni en 
ik kreeg het ijskoud in deze plotsklaps 
witte wereld. 
Het was net of ik mij niet verroeren kon, 
de engel bewoog en sprak: „Wees maar 
niet bang, je kijkt zo angstig, ik zal je 
geen kwaad doen." 
Even dacht ik dat ik gek geworden was. 
Maar ik vermande mij en hoorde mezelf 
zeggen: „Hoe kan dat nu? U bent een 
beeld van een engel, en ineens kunt u 
praten en bewegen? Engelen bestaan 
niet eens en in een atheïstisch land al 
helemaal niet." 
En de engel zei: „Misschien heb je wel 
gelijk, maar ik heb toch een boodschap 
voor je." „Welja", zei ik, en ik klopte de 
sneeuw van mijn truitje, „nog een bood-
schap óók, het lijkt wel een oud 
sprookje." 
„Het mag voor jou ook een sprookje lij-
ken", zei de engel, „maar ik weet toe-
vallig dat je met vredelievende bedoe-
lingen naar dit land bent gekomen. En 
de boodschap die ik je zo graag mee zou 
willen geven is dit: Ook de mensen hier 
willen zo graag vrede, waarom geloven 
jullie dat niet. Het is toch zo eenvoudig. 
Natuurlijk bestaan engelen niet, maar 
de vrede bestaat wel, die heb je zelf in je 
en draag dat dan ook uit. Laten alle 
mensen elkaar wat meer vertrouwen, 
dan kan ik voorgoed van steen blijven, 
want dat ben ik nu eenmaal. Ga naar 
huis met mijn boodschap en pas op, 
stoot je hoofd niet . . ." 

Op hetzelfde moment voelde ik een 
stoot tegen m'n hoofd. Een beetje ver-
dwaasd keek ik rond. Het was al wat 
donkerder geworden, een beetje kil 
zelfs . . . maar van sneeuw was niets te 
zien. Toen ik door het poortje naar bui-
ten kwam de straat weer op, was ook 
het oude moedertje verdwenen. De fol-
ders heb ik echter altijd bewaard. Er 
staan afbeeldingen op van de belang-
rijkste grafzerken. Ook van de engel 
van Tsjaikovski. 

Marius Hofhuis 
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Door Loes Meijer. 
Leden van Humanitas kunnen vragen op sociaal-juridisch 
terrein voorleggen aan het Centraal Bureau. Voor de 
beantwoording maakt Humanitas onder meer gebruik van de 
deskundigheid, aanwezig bij de dienst HUMANITAS/ 
VARAhulp. Vragen en antwoorden met een algemeen belang 
worden behandeld in de rubriek Uit de Doolhof. U kunt uw 
vragen opsturen aan Postbus 71.1000 AB Amsterdam. Zet op 
de envelop: Doolhof. 

Standaardpolis en 
standaardpakketpolis 
Wat is precies het verschil 
tussen de standaardpolis en 
de standaardpakketpolis of 
wordt hetzelfde bedoeld?En 
wie heeft daar rechtop? 

Toen de vrijwillige zieken-
fondsverzekering werd op-
geheven op 1 april 1986 en 
bepaalde groepen mensen 
niet naar de verplichte 
ziekenfondsverzekering kon-
den overgaan, kregen zij van 
de particuliere ziektekosten-
verzekeraars de standaard.. 
polis aangeboden. 
Deze polis biedt een pakket 
voorzieningen dat overeen-
komt met het ziekenfonds-
pakket, alleen geldt een ei-
gen risico. Het betrof een 
eenmalige aanbieding. 
Alle andere groepen die zich 
daarna op grond van de 
nieuwe regelingen particu-
lier moeten verzekeren heb-
ben recht op de standaard-
pakketpolis. 
Deze polis is vergelijkbaar  
met de standaardpolis, al-
leen de prijs is hoger: f 181,-
per maand. 
Particuliere verzekeraars 
zijn verplicht de volgende 
groepen te accepteren: 
- zij die niet langer zieken.. 
fonds verzekerd kunnen zijn. 
- zij die niet langer kunnen 
deelnemen aan een pu-
bliekrechtelijke ziektekos-
tenverzekering voor ambte- 
naren 
- zij die zich vanuit het bui-
tenland in Nederland vesti-
gen en kunnen aantonen in 
het buitenland verzekerd te 

zijn geweest 
- onverzekerden die in goe-
de gezondheid verkeren 

- degenen die verzekerd wa-
ren in een collectieve verze- 

kering van de werkgever en 
die van werkgever veran-
derd zijn 
- ex-ontwikkelingswerkers 
- degenen die bij hun ou-
ders waren meeverzekerd 
- uit-huis geplaatste kinde-
ren die zijn aangewezen op 
een particuliere ziektekos-
tenverzekering. 
Niet alle verzekeringsmaat-
schappijen geven bekend-
heid aan het bestaan van de 
standaardpakketpolis. 
U moet er soms zelf naar 
vragen. 

Extru 
Ziekenfondspremie 
Ik heb gehoord dat er een ex-
tra premie wordt ingevoerd 
voor ziekenfondsverzeker-
den. Betekent dit nu weer 
een verhoging van mijn 
maandelijkse premie en wat 
is de reden? 

Per 1 januari krijgen alle 
ziekenfondsverzekerden te 
maken met een belangrijke 
wijziging. Een klein deel van 
uw premie moet u voortaan 
zelf rechtstreeks aan het 
ziekenfonds  betalen. Dit is 
de nominale premie, een 
premie  in de vorm van een 
vast bedrag die voor alle 
ziekenfondsverzekerden 
even hoog is. De nominale 
premie moet worden betaald 
in maandelijkse bedragen. 
Een volwassene betaalt 
f 13,- per maand, één kind 
f 6,50. Er behoeft voor niet 
meer dan twee kinderen te 
worden betaald. 
Tegenover de invoering van 
de nieuwe premie staat dat 
er een verlaging komt van de 
gebruikelijke procentuele 
premie, die wordt ingehou-
den van uw loon, pensioen of  

uitkering. Deze verandering 
is het gevolg van een nieuwe 
wet. Er wordt stap voor stap 
toegewerkt naar een ver-
plichte basisverzekering 
voor iedereen. 
Het is de bedoeling dat de 
nominale premie de komen-
de jaren wordt verhoogd en 
de premie die wordt inge-
houden van uw inkomen (de 
procentuele premie) wordt 
verlaagd. 

Onterechte mee-
verzekering 
Nadat we al bijna een jaar 
uit elkaar waren, ben ik on-
langs officieel gescheiden. 
Mijn ex-echtgenoot zat in het 
ziekenfonds en mijn dochter 
en ik waren gratis meeverze-
kerd. 
Nu moet ik een boetebedrag 
betalen omdat ik onterecht 
was meeverzekerd. Hoe zit 
dat? En moet ik dit betalen? 

U zult inderdaad het zieken-
fonds moeten betalen, om-
dat u onterecht met uw ex-
man was meeverzekerd, nl. 
vanaf de dag dat u en uw ex-
man niet meer bij elkaar 
woonden. 
Om gratis meeverzekerd te 
zijn moet u aan een aantal 
voorwaarden voldoen: 
- de echtgenoot moet kost-
winnner zijn 
- u mag zelf niet verplicht 
verzekerd zijn 
- u moet samenwonen en 
een gezamenlijke huishou-
ding vormen. 
Wanneer u momenteel niet 
uit hoofde van een werkkring 
of uitkering zelf verplicht 
verzekerd bent voor het 
ziekenfonds, zult u zo spoe-
dig mogelijk een particuliere 
ziektekostenverzekering af 
moeten sluiten, anders be-
staat de kans dat u en uw 
dochter onverzekerd zijn. 

Uit het ziekenfonds, 
wat nu? 
Binnenkort zal ik vanwege 
mijn inkomen niet meer ver-
plicht verzekerd zijn. Ik heb 
gelezen over een pakketpo-
lis, maar daar word ik, als 
alleenstaande niet veel wij-
zer van. Hoe kan ik het beste 
handelen? 

Er zijn een aantal zaken die u  

niet mag vergeten. Binnen 
twee maanden na beëindi-
gen van de ziekenfondsver-
zekering moet u zich hebben 
aangemeld bij een ziekte-
kostenverzekeraar. De 
ziektekostenverzekering 
vangt aan in aansluiting op 
de ziekenfondsverzekering. 
Overschrijding van deze ter-
mijn van twee maanden kan 
gevolgen hebben zoals: keu-
ring, premie-opslag en het 
gevaar de eventuele ziekte-
kosten zelf te moeten be-
talen. 
Daarnaast moet u het zieken-
fonds op de hoogte stellen 
van de verwachte wijziging. 
Onterechte verzekering 
heeft een boete tot gevolg. 
Wat betreft de keuze van een 
ziektekostenverzekeraar 
heeft u een ruime keuze, wat 
het overzicht wellicht be-
perkt. 
U kunt zelf een aantal verze-
keraars bellen en offertes la-
ten maken, zodat u een indi-
catie hebt. Of u kunt gebruik 
maken van de service van de 
Consumentenbond die met 
behulp van de computer een 
advies op maat geeft wat be-
treft ziektekostenverzekerin-
gen. U kunt telefonisch een 
formulier aanvragen waarin 
u een aantal keuzes kunt 
aangeven. Na enige tijd 
krijgt u een persoonlijk ad-
vies thuis gestuurd. De kos-
ten zijn f 20,- voor leden en 
f 27,50 voor niet-leden, (tel. 
070-847857). 

Premierestitutie 
ouderen 
Ik heb gehoord dat voor ou-
deren die een te hoge ziekte-
kosten verzekering hebben 
moeten afsluiten, de premie 
verlaagd wordt. Is dit juist en 
wanneer gaat dit in? 

Met ingang van 1 januari 
1989 wordt door de particu-
liere ziektekostenverzeke-
raars een premierestitutiere-
geling voor ouderen in het le-
ven geroepen. Ouderen met 
een inkomen lager dan 
f 35.000,-, die een premie 
verschuldigd zijn van meer 
dan f 181,-per maand, krij-
gen op verzoek het verschil 
tussen de feitelijk verschul-
digde maandpremie en de 
f 181,- terugbetaald. De ou-
deren dienen dan wel een 
derdeklasseverzekering te 
hebben. 
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Teken aan de wand 
Geweld tegen ouderen 

Geweld is in alle tijden in elke samen-
leving aanwezig, als vorm van daad-
werkelijke aantasting of schending van 
de lichamelijke of geestelijke individu-
ele vrijheid. De mate waarin geweld op-
treedt én het al of niet accepteren van 
geweldsuitingen kan echter van tijd-
perk tot tijdperk en van land tot land 
verschillen. Door wijzigende normen en 
waarden kunnen opvattingen over wat 
aanvaardbaar of onaanvaardbaar is, 
anders komen te liggen. 

Zo is er in het normbesef van onze sa-
menleving nu, steeds minder accepta-
tie voor geweldsuitingen binnen de pri-
vé-sfeer. Wat overigens niet betekent, 
dat daarmee geweld in gezin- en fami-
lieverband automatisch is uitgeban-
nen. Geweld is en blijft alom aanwezig, 
ook in onze tijd. Dijkwijls óók in onze 
direkte omgeving. 

Vastgebonden 
In dat opzicht hoeft het niemand te ver-
bazen, dat er ook 'geweld' gericht tegen 
oudere mensen voorkomt. Dat geweld-
de aantasting of schending van 
iemands persoon - bestaat dus! 
De recent opgelaaide verontwaardi-
ging naar aanleiding van berichten 
over 'vastgebonden ouderen' in een ver-
pleeginrichting, doet nogal opgeblazen 
aan. Het lijkt vooral gelegenheidsver-
ontwaardiging over iets dat plotseling 
ontdekt lijkt. 
De verontwaardigden hebben voorheen 
niets gezien, terwijl we toch leven in 
een wereld als een glazen huis. Een we-
reld waarin je alles kunt zien als je de 
ogen er voor open houdt. Enkele vastge-
bonden ouderen - hoe ongelukkig het 
leven soms kan eindigen wanneer men-
sen bijvoorbeeld om veiligheidsrede-
nen door vastbinden tegen zichzelf in 
bescherming genomen moeten worden 

-zijn in de media al snel verheven tot 
top van de ijsberg. Van het afschuwelijk 
onder water aanwezige, grootschalig 
probleem van de ouderenmishande-
ling. Vragen om een in opdracht van de 
overheid uitgevoerd onderzoek liggen 
dan in het onmiddellijke vervolg. Waar 
rook is, is vuur, is er vanuit de kring van 
de ouderenbonden al gezegd, waarmee 
de roep om onderzoek naar mishande-
ling van of geweld tegen ouderen wordt 
bekrachtigd. Maar een uitspraak over 
de rook en het vuur is een slag in de 
lucht. Mag de uitspraak waar zijn, over 
de mate waarin ouderenmishandeling 
voorkomt zegt het niets. 

Puur giswerk 
Dat ouderenmishandeling of geweld te-
gen ouderen bestaat, lijdt geen twijfel, 
maar twijfelachtig is of er sprake is van 
systematische of op ruime schaal voor-
komend geweld tegen oudere perso-
nen. Het is vooral de vraag of daar aan-
wijzingen voor zijn. Vooralsnog lijkt al-
les puur giswerk. 
Overigens is het daarom volkomen ge-
rechtvaardigd, om  onderzoek naar ge-
weld tegen ouderen te doen. Als we er 
vanuit gaan dat geweld in onze samen-
leving geminimaliseerd of, liever nog, 
uitgebannen moet  worden, is het zaak 
om geweldsuitingen op te sporen, te on-
derzoeken en naar passende ingrepen 
of remedies te streven. 
Het probleemsignaal van dit moment 
is, dat er voorspellingen  worden ge-
daan over toenemend toekomstig ge-
weld tegen ouderen. Binnen de hulp-
verlening wordt verband gesuggereerd 
tussen ouderenmishandeling en te ver-
wachten toenemende zorg voor ouderen 
door én minder professionele zorgers én 
meer noodgedwongen  mantelzorgers. 
De redenering is eenvoudig en niet mis 
te verstaan. 

Spanning 
Onder druk van de overheidsbezuini-
gingen zullen te weinig beroepsverzor-
gers voor zorgbehoevende ouderen 
moeten zorgen. Bovendien zullen man-
telzorgers zoals familieleden, vrienden 
en buren langer voor moeilijke tot zeer 
moeilijke zorgtaken staan omdat pro-
fessionele zorg geen mogelijkheden 
biedt of mag bieden. Dit leidt tot span-
ningen. Waar mensen onder druk of 
spanning werken, voor taken komen te 
staan die zij feitelijk niet aankunnen, 
daar zijn degenen ten behoeve van wie 
gewerkt wordt al gauw de zondebok. 
Men reageert zich af op de zwakste par-
tij. Niet uit boosaardige bedoelingen, 
maar uit onmacht. 
Het onder druk komen van de ouderen-
zorg vanwege bezuinigingsoperaties of 
onvoldoende bestedingen, brengt 
agressie naar ouderen teweeg, aldus 
deze zienswijze. Vastbinden is er een 
uiting van, maar het kan nog erger. En 
feitelijk wordt het erger. Dit wordt, zo-
als uit het begin van dit artikel blijkt, al 
volop openlijk gesuggereerd. 

Teken aan de wand 
Laten we hopen dat het allemaal niet 
waar is. Dat veronderstellingen over 
geweld - en dan met name fysiek ge-
weld- tegen ouderen in de toekomst, 
niet uitkomen. Maar dat er dergelijke 
verwachtingen bestaan, mag als een 
teken aan de wand gezien worden. Juist 
dit soort tekenen moeten uiterst serieus 
genomen worden. Vooral waar ze gege-
ven worden door hulpverleners die di-
rect met hun eigen beperkte reikwijdte 
van hulpverlening geconfronteerd 
worden. 

Michael Kerkhof 
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THUIS SIERVEN MITS 
AANVULLEND VERZEKERD 
In Rotterdam is de Stichting 
Ziekenfonds Rotterdam (SZR) 
recent een driejarig experi-
ment begonnen om het ter-
minale patiënten mogelijk te 
maken thuis te sterven. Aan 
het Rotterdamse terminale 
thuiszorg-projekt wordt deel 
genomen door de wijkverple-
ging, de gezinszorg en huis-
artsen. Verwacht wordt, dat 
per jaar 300 mensen gebruik 
zullen maken van deze extra 
vorm van hulp die 24 uur per 
dag gegeven kan worden. De 
SZR. vergoedt de kosten als 
men een aanvullende termi-
nale thuiszorg verzekering 
heeft. De gemeente Rotter-
dam heeft 100 duizend gul-
den startsubsidie verstrekt. 
Na 3 jaar wordt gekeken of 
terminale thuiszorg aan-
slaat en, zo ja, hoe deze zorg 
het best in de hulpverlening, 
kan worden ingepast. 

HET "VULDUDDEL' 
THUISZORG 
"Soms komt opeens een vul-
middel op de markt. Dan 
wordt een voorziening die al 
lang bestond of op z'n minst 
voor het grijpen lag, gepre-
senteerd als het ei van Co-
lumbus. Thuisverpleging, 
avondzorg: beide zeer voor 
de hand liggende hulp. Zelfs 
met een aardige (start-)sub-
sidie her en der blijft deze 
vondst voor de overheid een 
oplossing, maar voor de uit-
voerenden een probleem." 

Coks van Eysden in Senior 
nr. 1731/8/1988 

hoeveel dagen voor en na de 
'uitgerekende dag' krijg je 
een uitkering? Hoeveel da-
gen verlof heb je? Hoe regel 
je de borstvoeding als je 
weer gaat werken? De bro-
chure 'Als je een baan hebt 
en je wordt zwanger' geeft 
antwoord op veelvoorko-
mende vragen over werken 
en het krijgen van een kind. 
Allereerst wordt de invloed 
van het werk op uw gezond-
heid besproken. Dat ver-
schilt per werksoort en per 
situatie. Vervolgens worden 
de rechten (en plichten) be-
handeld op het gebied van 
verlof en uitkeringen. Ten-
slotte wordt een aantal mo-
gelijkheden genoemd voor 
vrouwen die hun werk willen 
combineren met het geven 
van borstvoeding. Achterin 
de brochure is een adressen-
lijst opgenomen van instan-
ties waar u meer informatie 
over bovengenoemde onder-
werpen kunt krijgen. De bro-
chure is gratis en kan be-
steld worden bij het Ministe-
rie van Sociale Zaken, Cen-
trale Directie Voorlichting, 
Bibliotheek en Documenta-
tie, Zeestraat 73, 2518 AA Den 
Haag. 

WERKENDE VROUW EN 
BORSTVOEDING 
Bedrijven, instellingen en de 
overheid krijgen steeds meer 
te maken met vrouwen die 
na de geboorte van hun kind 
blijven werken. In 1987 ging 
het om 35.000 vrouwen. Een-
maal weer aan het werk, 
geeft bijna de helft van deze 
vrouwen haar baby borst-
voeding. Werkneemsters 
moeten daarvoor de gele-
genheid krijgen. Door goed 
overleg en met een beetje 
goede wil zullen de werkge-
ver en werkneemster wel tot 
een aanvaardbare regeling 
komen. Welke mogelijkhe-
den er zijn en welke rechten 
en plichten de werkgever en 
werkneemster hebben, is te 
lezen in de brochure 'Wer-
kende vrouw en borstvoe-
ding' verkrijgbaar bij het Mi-
nisterie van Sociale Zaken. 
Centrale Directie Voorlich-
ting, Bibliotheek en Docu-
mentatie, Zeestraat 73, 2518 
AA Den Haag (gratis). 

NOSTGELD 
In de brochure 'kostgeld' 
waarschuwt het Nationaal 
Instituut voor Budgetvoor-
lichting (NIBUD) voor de fi-
nanciële consequenties van 
huisgenoten. Daarbij gaat 
het niet alleen om vreemde 
kostgangers maar ook om de 
eigen 'verdienende' kinde-
ren. Zo moet een alleen-
staande van 27 jaar of ouder, 
of een alleenstaande ouder 
met andere inkomsten dan 
een bijstandsuitkering, meer 
belasting betalen wanneer 
hij of zij een huisgenoot 
(vriend, vriendin of kind van 
27 jaar en ouder) langer dan 
zes maanden op niet-com-
merciële basis in huis heeft. 
Men wordt dan geacht een 
gezamenlijke huishouding 
te voeren en komt daardoor 
in een andere tariefgroep te- 

recht. Een kostganger in huis 
kan leiden tot korting op de 
bijstandsuitkering van zo-
wel kostganger als kostge-
ver, de zogenaamde woning-
delerskorting. De huursubsi-
die kan dalen of verdwijnen 
bij betalende kostgangers of 
inwonende huisgenoten die 
gaan verdienen. Wil men bo-
vengenoemde nadelen on-
dervangen dan dient men 
daar rekening mee te hou-
den bij het vaststellen van de 
hoogte van het kostgeld. 
Over de diverse aspecten 
van kostgeld gaat de brochu-
re. Te bestellen door overma-
king van f 6,95 op giro 
36 87 00 t.n.v. NIBUD, Den 
Haag o.v.v. "Kostgeld". 

PROTECTE: MAR ERBIJ 
De tekorten van de Stichting 
Protecta zijn weggewerkt, 
dankzij een garantiesubsi-
die van Humanitas. Protecta 
is een door Humanitas en het 
Humanistisch Verbond op-
gerichte Stichting, die de 
zorg voor financieel en ver-
mogensbeheer op zich kan 
nemen voor mensen, die 
daar zelf niet of niet voldoen-
de toe in staat zijn. Ook 
wordt Protecta als Humanis-
tische Stichting wel inge-
schakeld als executeur-tes-
tamentair. Kostendekkend 
werken is voor een dergelij-
ke Stichting uiterst moeilijk, 
vooral omdat het vaak gaat 
om mensen met een zeer ge-
ring inkomen of vermogen. 
Eerder werd de Stichting al 
gesteund door o.m. de HSHB 
en door individuele begun-
stigers via schenkingen en 
legaten. Ook is het mogelijk 
donateur te worden van deze 
Stichting. Protecta is geves-
tigd in Amsterdam, op het-
zelfde adres als het Centraal 
Bureau van Humanitas: 
Sarphatistraat 4, postbus 71, 
1000 AB. Het telefoonnum-
mer is 020-26 24 45. 

WERKENDE VROUW 
EN ZWANGEESCHAP 
Als je een baan hebt en je 
wordt zwanger, zit je meestal 
met heel wat vragen. Kun je 
zonder risico blijven werken, 
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Topdrukte Hobby '70 Hoogeveen 

Humanitas Hoogeveen heeft geen gebrek aan aanloop 
gehad in de maand november. Tienduizend bezoekers 
zijn geteld tijdens de tiende Hobby '70. Vanzelfspre-
kend is de organiserende commissie uitermate tevr 
den en gemotiveerd om over twee jaar een elfde hobb 
manifestatie te presenteren. 

Gezocht: twee humanistische ouders of 
verwanten van geestelijk gehandicapten 

	 UIT AFDELINGEN 
EN GEWESTEN 

Wij, twee moeders van een 
geestelijk gehandicapt kind, 
zoeken mensen die onze 
plaats in de Humanistische 
Werkgroep Geestelijk Ge-
handicapten (HWGG) willen 
innemen. 
De HWGG is een beleids-
werkgroep binnen het Hu-
manistisch Verbond, opge-
zet met het doel: na te gaan 
op welke wijze er vanuit het 
Hum. Verbond, toe kan wor-
den bijgedragen dat de hum. 
levenssfeer van de geestelijk 
gehandicapte en de bij hem/ 
haar betrokkenen o. ct. in de 
bestaande voorzieningen en 
door hulpverleningsinstan-
ties, kan worden gewaar-
borgd. 

Het initiatief hiertoe is geno-
men door een van ons in 
1982. Sinds die tijd zijn er ont-
wikkelingen gaande in de 
goede richting. Wij hebben 
een aantal jaren deelgeno-
men aan de werkgroep maar 
willen nu graag, om ver-
schillende redenen (o.a. 
leeftijd, studie) onze plaats  

overdragen aan anderen. 
Het is van groot belang dcrt 
ouders of verwanten in de 
werkgroep vertegenwoor-
digd zijn en blijven. Omdat 
die het meest betrokken zijn 
bij de geestelijk gehandicap-
te en zelf ook belcrng hebben 
bij de verwezenlijking van 
het doel. 
In de werkgroep zitten verder 
twee leden van het hoofdbe-
stuur van het Hum. Verbond, 
een vertegenwoordiger van 
de St. Humanitas voor ver-
standelijk gehandicapten-
zorg, een vertegenwoordiger 
van het HOI (Hum. Oplei-
dings Instituut), iemand van 
de dienst Z. V.B. (zieken-, ver-
pleeg- en bejaardenhuizen) 
van het Hum. Verbond. Ver-
der adviseert iemand van de 
Vereniging van Ouders van 
Geestelijk Gehandicapten 
(VOGG) de werkgroep. 
De werkgroep komt 8 tot 10 
maal per jaar bij elkaar. 
Inlichtingen bij: 
Jeannine Pekelharing, 
de Haar 5, 8101 ZJ Raalte 
tel. 05720-53460. 

Een huisje met een tuintje, zo 
luidt voor velen de woon-
wens. En met het tellen der 
jaren komt daar vaak de 
wens bij, zo lang mogelijk in 
de eigen vertrouwde omge-
ving te kunnen blijven. 
In Rotterdam-Noord is sinds 
enkele maanden zo'n droom-
huis in gebruik. De Stichting 
Humanitas Rotterdam en het 
Gemeentelijk Woningbedrijf 
ter plaatse hebben daar een 
gebouw neer laten zetten 
waar 79 ouderen-huishou-
dens onderdak vinden. 
Het project heet Zelfstandig 
Verzorgd Wonen, wat bete-
kent dat er in het complex di- 

verse dienstverlenende in-
stanties zitten, die naar be-
hoefte de helpende hand 
bieden. 
De woningen liggen aan ga-
lerijen die uitkijken op een 
overdekte binnentuin, die 
dus ook 's winters als ont-
moetingsplaats kan dienen. 
Huisjes met een tuin . . . 
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De gezondheidsza 
een zorg van wie? 

Er zijn waarschijnlijk weinig sectoren 
van dienstverlening waarover de emo-
ties zo hoog oplopen als de gezond-
heidszorg. Het gaat om de emotie van 
de consument/patiënt, die maanden 
moet wachten op een behandeling of 
met een aantal anderen op dezelfde tijd 
wordt opgeroepen en uren in de wacht-
kamer moet zitten. Het gaat om de emo-
tie van de patiënt, die zijn verhaal niet 
kwijt kan aan zijn arts. Kortom, de 
machteloze patiënt. Het gaat om de 
emotie dat de kosten van onze gezond-
heidszorg de pan uit rijzen zonder dat 
we kunnen zeggen dat de kwaliteit van 
deze dienstverlening nu zoveel beter 
wordt. En we verbazen ons over het sys-
teem van gezondheidszorg dat het mo-
gelijk maakt dat (groepen van) medici 
zulke buitensporige inkomens ver-
dienen. En we ergeren ons, dat deze 
aanjagers van kostenstijgingen er geen 
belang bij hebben dat deze kosten bin-
nen aanvaarbare marges worden ge-
houden. We zien toe hoe deze medici 
belachelijke uren maken terwijl het 
aantal duur opgeleide werkloze jonge 
medici toeneemt. We zien ook hoe de 
artsen in opleiding als slaven worden 
behandeld, met werkweken van 80 uur 
of meer, jaren lang soms en tegen een 
hongerloon. Hier geldt nog steeds geen 
verzorgingstijdenbesluit. 
Is dit alles nu niet wat eenzijdig? Geeft 
de gezondheidszorg niet ook aanlei-
ding tot vreugde en blijdschap? Zijn 
dan alle artsen uitbuiters? Is het Sint 
Eligius ziekenhuis (Saint Elsewhere) 
waarvan we wekelijks op de tv mogen 
genieten dan echt alleen maar een 
sprookje? Ik denk dat we bij deze laatste 
ervaringen meer te maken hebben met 
personen, met individuele relaties. De 
eerder genoemde punten van zorg heb-
ben te maken met systemen. Ons ge-
zondheidssysteem leidt tot de hier ge-
signaleerde problemen. En daar wil ik 
het over hebben. 
In de meer traditionele sectoren van de 
dienstverlening zorgt „de markt" er voor 
dat deze verschijnselen zich niet zo kun-
nen voordoen. Er zijn belangrijke ver-
schillen tussen de gezondheidszorg  en 
andere diensten. In de eerste plaats is 
er voor de patiënt een gebrek aan vrije 
keuze wie hem zal behandelen. Een pa-
tiënt kiest zijn chirurg niet, hij gaat niet 
zo gemakkelijk van huisarts tot hui-
sarts. In theorie is er natuurlijk meer 
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vrijheid. Maar door onwetendheid en 
door de afhankelijkheid in deze relaties 
is deze vrijheid er in de praktijk nauwe-
lijks. 
In de tweede plaats koopt een patiënt 
geen medische dienst. Hij "koopt" ge-
zondheid. Hij heeft geen inzicht in de 
diensten en hun prijs die daarvoor ver-
richt moeten worden. De behandelende 
arts heeft vrijwel onbeperkte macht te 
bepalen wat er zal gebeuren. Door het 
verzekeringssysteem is er geen relatie 
tussen prijs en dienst. En als iemand 
ziek is is zijn gezondheid hem vele ma-
len meer waard dan de hoogte van de 
premie. Daarnaast hebben de artsen 
zich voortreffelijk georganiseerd. De 
vakbeweging kan daar een puntje aan 
zuigen! Zij treden op als een zeer effec-
tief kartel. 
Er zijn nog wel meer verschillen, maar 
deze zijn zeer wezenlijk. Zij leiden er toe 
dat er geen effectieve mededinging is, 
geen systeem van checks en balances. 
En dat is niet goed. Het maakt de arts te 
machtig, de consument onmondig en de 
overheid als hoeder van het algemeen 
belang hulpeloos. (Ook als minister 
moet je wel eens onder het mes.) 
Het is gemakkelijker aan te geven wat 
er fout zit, dan oplossingen aan te 
bieden. Uitgangspunten voor de over-
heid zijn natuurlijk het creëren van 
waarborgen dat de kwaliteit van de 
dienstverlening aan hoge eisen voldoet 

Vraag: wat doet de belastingdienst met 
schenkingen aan Humanitas? Ant-
woord: In de eerste plaats zijn schenkin-
gen aan Humanitas onder bepaalde 
voorwaarden aftrekbaar voor de inkom-
stenbelasting. Dat geldt als u in totaal 
aan Humanitas en eventueel ook ande-
ren meer dan 1% van uw "onzuiver inko-
men" geschonken hebt, met een maxi-
mum van 10%. Praktisch gesproken 
gaat het bedrag waar het om gaat dan 
van de top van uw inkomen af. U be-
spaart dus belasting naar hoogste 
schijf waar u aan toe bent. Voorwaarde: 
het bedrag van uw schenking moet 
vastliggen (b.v. in de vorm van een af-
schrift van bank of giro of een door Hu-
manitas verstrekte schenkingsverkla- 

- niet iedereen kan zich zomaar vesti-
gen als arts - en het recht op gezond-
heidszorg. Geïndividualiseerd is dit 
recht vrijwel absoluut. Het gaat dan ook 
uiteindelijk over leven en dood. Door 
deze uitgangspunten laat ook de over-
heid niet toe dat de "vrije" maatschap-
pelijke krachten maar voor evenwicht 
op de markt zorgen. En zo lijkt ieder 
gevangen te zijn van een falend sys-
teem. 
In navolging van de Cie. Dekker wordt 
geprobeerd de marktwerking te vergro-
ten en de patiënt mondiger te maken. 
Hoe dit zal gaan uitwerken is nog lang 
niet duidelijk. Het lijkt er helaas op, dat 
de meningsverschillen meer zich toes-
pitsen op het vraagstuk concurrentie 
OF solidariteit. En daar zou de discus-
sie niet over moeten gaan. Het moet er 
om gaan hoe de macht van de medici 
verminder wordt, hoe medici het als 
normaal gaan beschouwen dat zij meer 
verantwoording gaan afleggen. Aan 
patiënten, aan verzekeraars, aan 
ziekenhuizen, aan de samenleving. Op 
dezelfde manier zoals dat ook in andere 
beroepen gebeurt. Het gaat er om de 
relatie tussen verrichting en inkomen 
drastisch te verbeteren. Een zeker ver-
band tussen inspanning en inkomen is 
accoord, zoals dat ook in andere beroe-
pen voorkomt. Een zekere relatie tussen 
kwaliteit en inkomen dito. Maar binnen 
Tinbergiaanse grenzen: Niet meer dan 
nodig is om voldoende medici over te 
houden. Er zijn toch massa's beroepen 
waarvoor vaste inkomens bestaan zon-
der dat de beroepsbeoefenaren de prik-
kel tot prestatie verliezen. Wat is er zo 
anders aan het medische beroep? 
Laten we alles in het werk stellen om 
van medici (weer) gewone mensen te 
maken. Zij zijn toch al zo bevoorrecht 
omdat hun werk, hun inspanning zo 
meetbaar is, zoveel vreugde kan geven. 

Joop Koopman, 
oud-bestuurslid Humanitas 
en voorzitter HIVOS 

ring) en de schenking geldt alleen in het 
jaar, waarin hij is overgemaakt of be-
taald. Dat is dus een prettig gebaar van 
de fiscus, dat vermoedelijk ook na de 
invoering van de belastingherziening 
volgens de voorstellen van de commis-
sie-Oort blijft bestaan. Maar pakt de fis-
cus dan misschien bij Humanitas terug 
wat hij bij u onbelast laat? Ook dat niet, 
tenzij het om zeer grote bedragen gaat. 
Voor schenkingen tot f 6544,— per jaar 
hoeft Humanitas geen schenkingsrecht 
te betalen, daarboven slechts 11% (ver-
laagd tarief). 
Overigens is nog een aantal Humani-
tas-kalenders 1989 beschikbaar voor 
hen, die de Vereniging dit jaar ten min-
ste f 1000,— schenken. 

Humanitas en de belasting 


