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de Oost 
Eerst mochten zij blijven. 
Maar drie dagen later bleek 
dat ook kleine, particuliere 
hulporganisaties van Neder-
landse snit hun actviteiten in 
Indonesië moeten beëindi-
gen. De particulieren instel-
lingen, waaronder ook 
HIVOS, betrekken het groot-
ste deel van hun geld van het 
Ministerie van Ontwikke-
lingssamenwerking. Het 
afbreken van de projecten in 
Indonsië is het gevolg van de 
Nederlandse betrokkenheid 
bij de mensenrechten van de 
archipel-staat in Azië. 
`Het gaat om ongeveer dertig 
projecten', zegt Artien 
Utrecht van HIVOS. 'Samen 
gaat daar jaarlijks 3,5 miljoen 
gulden naar toe. Het geld 
komt van het Ministerie van 
Ontwikkelingssamenwer-
king. Een groot deel van de 
projecten zijn voor platte- 

Humanitas heeft een verkla-
ring doen uitgaan waarin zij 
zegt geen informatie door te 
geven aan de Binnenlandse 
Veiligheidsdienst, de BVD. 
Vorige maand lekte uit dat 
een medewerker van deze 
dienst een vrijwilliger van 
Humanitas had benaderd. De 
vrijwilliger was actief onder 
asielzoekers. 
`De Vereniging Humanitas 
geeft als zodanig geen infor-
maties aan de Binnenlandse 
veiligheidsdienst over men-
sen, waarmee zij een ver-
trouwensrelatie onderhoudt', 
zegt het hoofdbestuur in een 
speciaal opgestelde verkla-
ring. 'Humanitas is van 
mening dat het niet op de 
weg van een hulpverlenings-
organisatie ligt op een der-
gelijke vraag in te gaan. In 
de uitgangspunten van de 

2 VAN MENS TOT MENS juni 1992  

landsontwikkeling, vrouwen-
organisaties en milieuorgani-
saties. Er is ook een project 
voor training op het gebied 
van landrechten. Wij hebben 
geen medewerkers in Indo-
nesië. Het werk in de projec-
ten wordt uitgevoerd door 

vereniging wordt veel 
belang gehecht aan de eigen 
verantwoordelijkheid van 
ieder mens. In de hulpverle-
ning wordt daarom veel 
ruimte ingebouwd voor zelf-
standig handelen. De vereni-
ging Humanitas is een orga-
nisatie met zeer uiteenlopen-
de activiteiten in de klein-
schalige hulp- en dienstver-
lening. Een groot deel van 
haar werk wordt verricht 
door vrijwilligers. De keuze 
van de activiteiten wordt 
ingegeven door wat zich in 
de samenleving afspeelt. 
Vanuit die invalshoek acht 
Humanitas medewerking aan 
de opvang van asielzoekers 
in ons land een belangrijke 
taak, die niet mag worden 
belemmerd door anders 
gerichte doelstellingen van 
derden.' 

niet gouvernementele orga-
nisaties in Indonesië. Dat zijn 
particuliere organisaties zon-
der binding met de overheid 
en niet opgericht vanuit 
belangengroeperingen. De 
actie van de Indonesische 
regering is gericht tegen 
deze organisaties. Die 
mogen niet langer gebruik 
maken van Nederlands ont-
wikkelingsgeld. Volgens ons 
is dat niet alleen gericht 
tegen Nederland, maar is het 
verbod ook bedoeld om de 
autoriteiten een grotere grip 
op de particuliere organisa-
ties te geven. Voortaan moe-
ten zij melden waar hun hulp 
vandaan komt.' HIVOS heeft 
nog niet besloten welk ver-
volg deze affaire krijgt. 
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Buitengewone 
AVA 

markeert 
nieuwe episode 

Op 9 mei beleefde 
Humanitas volgens 

sommigen één van de 
saaiste algemene ver-

gaderingen in haar 
geschiedenis. 

De afgevaardigden 
gingen zonder veel 

discussie akkoord met 
de voorstellen van het 
hoofdbestuur om een 

nieuwe koers uit te zet-
ten voor het ouderen-
werk en om de relatie 
met de HSHB gestalte 

te geven. Maar toch 
reageerde het publiek 
enthousiast. Na jaren-

lange hevige discussie, 
overheerste nu het 

gevoel dat weer voor-
uit kan worden 

gedacht. 
Tijd om spijkers met 

koppen te slaan. 

De keuze van het vergaderscentrum 
Aristo in Amsterdam als onderkomen 
van de extra Algemene Vergadering 
van Afgevaardigden (AVA) leek wel 
symbolisch voor de sfeer. Aristo is een 
nieuw zalencomplex op een gloednieuw 
kantoorpark, nog onvolledig en vol 
beloften. De AVA straalde dezelfde 
sfeer van verwachting uit. De afgevaar-
digden popelden om aan een nieuw 
hoofdstuk in de geschiedenis van Huma-
nitas te beginnen. Discussies over het 
verleden zijn afgerond. Waar de vereni-
ging zal uitkomen is nog niet geheel dui-
delijk, maar er is groot vertrouwen dat 
het iets goeds zal zijn. Nog onafgemaakt 
en vol beloften. 
De naderende lente van Humanitas 
kwam nog het best tot uitdrukking in de 
verkiezing van George Brouwer tot 
nieuwe voorzitter. Deze Zuidhollandse 
provincie bestuurder wekte onmidde-
lijk de indruk een man te zijn die de 
daad bij het woord voegt. 'Het is de taak 
van dit bestuur om een nieuwe koers uit 
te zetten', beloofde hij. De tobberigheid 
die zich de laatste jaren van sommige 
leden had meester gemaakt, werd door 
de eerste toepsraak van Brouwer, vlak 
na zijn verkiezing, onmiddelijk wegge-
vaagd. Het leek alsof er een fris briesje 
door de vereniging woei. Niet in het 
minst doordat Brouwer nadrukkelijk 
vooruit keek. Beschouwingen over het 
verleden liet hij achterwege. `De ver-
wachtingen zijn hoog gespannen', 
merkte vertrekkend waarnemend voor- 

zitter Mieke Bloemendaal dan ook 
terecht op over deze nieuwe aanwinst. 
De hunkering naar een nieuwe episode 
in Humanitas was voelbaar. De vaak hef-
tige en verbeten discussies, die de laat-
ste jaren de AVA's domineerden, ble-
ven dit maal uit. Ook in de wandelgan-
gen. In plaats van scherpe vragen en 
kritische opmerkingen, werd de bijzon-
dere AVA opvallend gemarkeerd door 
applaus. Was het bijval voor de geno-
men beslissingen? Of was het uit 
opluchting over het feit dat het einde 
van een lastig parcours voor Humanitas 
in zicht is? 
Vooral het laatste leek het geval. Hoe-
wel de onderwerpen zich bij uitstek 
leenden voor een robbertje vechten tus-
sen bestuurders en afgevaardigden, 
wachtte de zaal de initiatieven van het 
hoofdbestuur af. De relatie tussen 
Humanitas en de HSHB, het onderbren-
gen van het ouderenwerk bij de 
Bestuurscommissie Maatschappelijk 
Activeringswerk (BCMA) en de verkie-
zing van een nieuwe voorzitter stonden 
op de agenda. Dat zijn onderwerpen die 
allemaal een cruciale rol spelen binnen 
de vereniging. Juist om het belang 
ervan was er een extra algemene verga-
dering belegd. De onderwerpen waren 
tijdens de vorige AVA, eind vorig jaar, 
doorgeschoven om de leden van de ver-
eniging de gelegenheid te geven zich 
langer op de zaken te beraden. Onder-
werpen van dermate zwaar gewicht kun 
je niet zomaar nemen, zonder dat de 
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Jan van den Oudenaarde voorzitter Gewest Zeeland. Elke AVA van de partij. 

afgevaardigden uitgebreid de tijd heb-
ben gehad om zich te bezinnen. 

Emotioneel pleidooi 
Aanvankelijk leek de zaal op scherp te 
staan. Jaap van Arragon, voormalig lid 
van het hoofdbestuur en nu afgevaar-
digde van de afdeling Deventer, hield 
een emotioneel pleidooi voor het oude-
renwerk. 'Ouderen hebben u nodig', 
betoogde hij. 'Ouderen raken in de knel 
omdat zij niet mondig zijn. Wij vrezen 
dat hun belangen raken onderge-
sneeuwd.' 
Volgens het voorstel van het hoofdbe-
stuur zou het ouderenwerk onder de 
verantwoordelijkheid van de BCMA 
gaan vallen. Deze commissie is tijdens 
de vorige AVA speciaal in het leven 
geroepen om de ondersteuning van het 
vrijwilligerswerk dichter bij de afdelin-
gen te brengen. Dat betekent dat het 
ouderenwerk niet meer een aparte poot 
van Humanitas is, maar voortaan op pro-
jectmatige wijze wordt voortgezet. Dat 
is helemaal naar de wens van centrale, 
provinciale en gemeentelijke overhe-
den. En die verdelen de subsidiepot 
voor dit soort activiteiten. 
De aanvaarding van het onderbrengen 
van het ouderenwerk bij de BCMA is 
een beslissing die het aanzien van 
Humanitas behoorlijk kan veranderen. 
Van oudsher is ouderenwerk één van de 
meest prominente activiteiten van 
Humanitas. De ontwikkeling en onder-
steuning van dit werk verspreiden over 
projecten, betekent dat activiteiten wor-
den ondernomen die een omschreven 
begin en einde hebben. Elk plan kan 
pas dan worden gestart nadat de subsi-
diegever er fiat aan heeft gegeven. 
Logisch dus dat sommige leden bang 
zijn dat er binnen het vele werk van de 
BCMA te weinig aandacht zal zijn voor 
de noden van ouderen. 
De voorspelde onrust over het voorstel 
van het hoofdbestuur bleeft echter ach-
terwege. Wel waren er veel vragen die 
betrekking hadden op het technisch 
functioneren van de BCMA. Maar de 
indruk bestond dat de echte discussie 
over de toekomst van het ouderenwerk 
en, op de achtergrond, van Humanitas al 
gepasseerde stations zijn. Op de vorige 
AVA is de toekomst van het ouderen-
werk al uitgebreid besproken. 

Steeds luider 
Al op de vorige AVA werd de vraag 
steeds luider hoe de toekomst van 
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Humanitas er moet uitzien. Onder lei-
derschap van ex-voorzitter Herman 
Tjeenk Willink is tot in details uit de 
doeken gedaan waarom het oude Huma-
nitas niet meer verder kon. Die vragen 
lijken afdoende te zijn beantwoord. Dat 
was ook het geval bij de behandeling 
van het voorstel van het hoofdbestuur 
over de relatie met de HSHB. Het HSHB 
ziet voortaan liever geen afgevaardig-
den meer van de moederorganisaties, 
waaronder Humanitas, in het bestuur. In 
plaats daarvan wil zij professionele 
bestuurders. Bejaardenhuisvesting is 
een dermate complex beleidsterrein dat 
alleen professionele, deskundige 
bestuurders gewenst zijn, oordeelt de 
HSHB. Humanitas heeft hier vrede mee, 
mits zij op de één of andere manier een 
vinger in de pap kan houden. Bijvoor-
beeld deelname in een raad van com-
missarissen. Die raad moet dan beslist 
meer bevoegdheden krijgen dan tot 
dusver door de HSHB is voorgesteld. 
Ook moeten volgens Humanitas de 
besturen van de plaatselijke beheers-
stichtingen invloed krijgen op de 
samenstelling van het HSHB-bestuur. 
Tenslotte wenst Humanitas ook duidelij-
ker invloed (samen met het Humanit-
stisch Verbond en de Vrije Gedachte) 
op de samenstelling en de bevoegdhe-
den van een Bestuurscommissie Innova-
tie Ontwikkeling. 
Dit behelst dat Humanitas zitting neemt 
in de raad van commissarissen van de 
HSHB en dat de taken van dit orgaan zul-
len worden uitgebreid, bestuurders van 
de bij de HSHB aangesloten instellingen  

rechtstreeks in het bestuur van de HSHB 
worden benoemd en dat de taken en 
bevoegdheden van de Bestuurscommis-
sie Innovatie en Ontwikkeling zodanig 
uit te breiden dat een redelijke invloed 
op het beleid van de HSHB is verzekerd. 
Een toelichting van Aad van Oosten, 
secretaris van het hoofdbestuur, bleek 
afdoende om de zaal te overtuigen van 
steun voor het voorstel. 'Wij zijn door 
het HSHB op een nette manier de voor-
deur uitgezet', zei hij. 'Wij kunnen via 
de achterdeur weer naar binnen. Maar 
wij willen geen achterdeurpolitiek. Wij 
willen rechtstreeks invloed in het 
bestuur van de HSHB.' Van Oosten zag 
weinig heil in de suggestie om de drie 
moedermaatschappijen elk een verte-
genwoordiger in het bestuur zitting te 
laten nemen, terwijl de rest uit specialis-
ten zou kunnen bestaan. 'Stel dat een 
bestuur negen leden telt. Dan heb je 
met drie vertegenwoordigers altijd een 
minderheidspositie', legde hij uit. Deze 
oplossing alleen geeft volgens Van Oos-
ten weinig houvast voor structurele 
invloed. 

Onverwacht enthousiasme 
Hoewel er nog wel wat heen en weer 
werd gekeuveld over dit onderwerp, 
nam de AVA het voorstel van het hoofd-
bestuur over. Net  als de afsluiting van 
het vorige onderwerp reageerde de 
afgevaardigden met een onverwacht 
enthousiasme. Wederom rolde een 
applaus door de zaal. Dat in tegenstel-
ling met de discussie rond het thema. 
Die was rustig, bijna op het slepende af. 



Mieke Bloemendaal heeft het voorzitterschap van Humanitas zojuist overgedragen aan 
George Brouwer. Terzijde: penningmeester Pieter van den Kerkhof! 

Een klaterend applaus en van deze en 
gene nog een knuffel. Daarmee nam 
Humanitas afscheid van Mieke Bloemen-
daal als voorzitter ad interim. Getooid in 
een fleurige blazer, die een naderende 
zomer al leek aan te kondigen, pre-
sideerde zij begin mei voor de tweede 
en laatste maal een Algemene Vergade-
ring van Afgevaardigden. Na het ver-
trek van Herman Tjeenk Willink als 
voorzitter van de vereniging, nam zij de 
leiding een half jaar waar. Gezien het 
eerbetoon dat haar op de algemene ver-
gadering ten deel viel, is haar dat goed 
af gegaan. Zij heeft zich dan ook met 
voorbeeldige inzet van haar taak gek-
weten. 'Het is heel intensief geweest', 
verklapt zij, als zij zich na afloop van de 
extra AVA huiswaarts spoedt. 
Mieke Bloemendaal, in het dagelijks 
leven burgemeester van Culemborg, 
kreeg de voorzittershamer toebedeeld 
in een turbulente periode. Geconfron-
teerd met een kleiner wordende subsi-
diestroom richting Humanitas en een 
herbezinning binnen de vereniging 
over de toekomst, moest zij al haar 
bestuurstalent aanwenden om Humani-
tas door een woelig half jaar heen te 
loodsen. Een periode met hoogte- en 
dieptepunten. 

`Het moeilijkst vond ik de discussie over 
het ouderenwerk, de BHWO en de JOT', 
zegt zij. 'Wij hebben gezocht naar voor 
iedereen bevredigende oplossingen. 
Maar tot mijn teleurstelling is het niet 
gelukt om de besturen van de BHWO en 
de JOT voor Humanitas te behouden. 
Zover had het naar mijn mening niet 
hoeven komen.' 
Maar tegenover deze minnen staan ook 
plussen die Mieke een aantal kruisjes op 
haar staat van verdienste oplevert. 'Het 
is ons ondanks alle bezuinigingen 
gelukt om tot eind 1993 alle medewer-
kers te behouden. En dat nog wel via 
een verantwoord financieel plaatje.' Dat 
is meer dan menige andere organisatie 
kan zeggen. 

HENK VLAMING 

Dag Mieke 
De verkiezing van de nieuwe voorzitter 
was een formaliteit. Er was maar één 
kandidaat. Op zijn geloofsbrieven viel 
niets af te dwingen. Hij is al zes jaar lang 
voorzitter van Stichting Humanitas in 
Rotterdam. Ook is hij als gedeputeerde 
in Zuid-Holland verantwoordelijk voor 
onder andere het jeugdbeleid. 
Nog voor zijn verkiezing kreeg Brouwer 
een schot voor de boeg. Was hij als pro-
vinciaal bestuurder van Zuid-Holland 
niet verantwoordelijk geweest voor 
bezuinigingen op het gebied van wel-
zijn? En moet dan juist hij de nieuwe 
voorzitter worden van Humanitas? en 
goed gerichte plaagstoot, bedoeld om 
de voorzitter in spé duidelijk te maken 
dat de leden van de vereniging geen 
brave meelopers zijn, maar de loop der 
dingen kritisch volgen. 
Brouwer toonde zich niet onder de 
indruk. Hij gaf ruiterlijk toe dat hij ver-
antwoordelijk is geweest voor bezuini-
gingen op welzijn in Zuid-Holland. Maar 
hij tekende daar bij aan dat hij als pro-
vinciaal bestuurder nu eenmaal ver-
plicht is om het beleid uit te voeren dat 
de centrale overheid dicteert. 
Scheidend voorzitter Mieke Bloemen-
daal merkte terloops op dat bestuurders 
gehouden zijn aan hun opgelegde 
taken. 'Net zoals het hoofdbestuur van 
Humanitas de besluiten van de algeme-
ne vergadering moet uitvoeren', voeg-
de zij daar fijntjes aan toe. 

Direct na afloop van de AVA spoedden 
de afgevaardigden zich over de pril 
aangelegde weggetjes terug naar huis. 
De AVA had geen aardverschuivingen 
opgeleverd. Ook geen richtingenstrijd 
aan de oppervlakte gebracht. De afge-
vaardigden hadden niet meer gedaan 
dan het hoofdbestuur groen licht gege-
ven om broodnodige maatregelen door 
te voeren. Met gesloten gelederen dit-
maal. 

HENK VLAMING 
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Nieuwe voorzitter Humanitas 

Ge rge Brouvqer t•vert 
Tot grote opluchting van 

de afgevaardigden, werd 
tijdens de speciale AVA 

begin mei een nieuwe 
voorzitter gekozen. Het is 
de Rotterdamse zwaarge-

wicht George Brouwer, 
bedrijfseconoom en 

gedeputeerde van Zuid-
Holland. Hij heeft een 

indrukwekkende staat 
van dienst als bestuurder, 
is niet te beroerd om kno-

pen door te hakken en 
staat dicht bij zijn achter-
ban. De nieuwe voorzitter 

lijkt de juiste man te zijn 
om spijkers met koppen 
te slaan. Ook al dreigen 
subsidiekranen te wor-

den dichtgedraaid en 
daalt het ledenaantal van 

de vereniging, hij scha-
kelt over op het comman-

do volle kracht vooruit. 
Wij kunnen altijd oplos-
singen vinden die afwij-
ken van de bestaande.' 
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'Wij nemen samen een risico', zo begon 
de bestuurder van de Nederlandse 
Langlauf- en Rolskifederatie zijn toe-
spraak na zijn benoeming tot voorzitter 
van Humanitas. De vereniging heeft met 
de in 1948 geboren George Brouwer 
een voorzitter gekregen met een 
indrukwekkende staat van dienst. Hoe-
wel dat al bekend was bij de afgevaar-
digden, waren zij toch heel benieuwd 
naar de man achter het curriculum. 'Ik 
ben voor de meeste van u niet meer dan 
een enkel A4 in een vergaderdossier', 
grapte Brouwer. 
Met de benoeming van de Rotterdam-
mer heeft Humanitas niet alleen een 
hamerdrager die het klappen van de 
zweep in de sport kent, maar die ook 
zijn sporen op andere, meer belangrijke 
terreinnen, heeft verdiend. Zelf 
omschrijft hij zich als iemand die niet 
zozeer filosofisch is, maar 'meer uit het 
economische hout gesneden'. 
George Brouwer (gehuwd en drie kin-
deren, zoals een begeleidend persbe-
richt vermeldt) heeft aan de Erasmus 
Universiteit bedrijfseconomie gestu-
deerd. Toen al bewees hij zijn prakti-
sche instelling door een deel van zijn 
studie te combineren met een baan als 
leraar aan een middelbare school. 
Na zijn studie begon hij een carrière 
waarin hij opgestroopte mouwen niet 
schuwde. Hij stond bij de belasting-
dienst mede aan de wieg van een gigan-
tische reorganisatie, die de dienst klant-
gericht moest maken. Ook zette hij daar 
een opleidingssysteem op voor het per-
soneel. 
In 1989 verruilde hij zijn baan bij de 
belastingdienst voor een functie als 
gedeputeerde van Zuid-Holland. Als 
zodanig is hij verantwoordelijk voor het 
provinciaal beleid op het gebied van 
personeel en organisatie, financiën, 
kunst, media, sport, internationale 
betrekkingen, jeugdhulpverlening en 
jeugd- en jongerenwerk. 
Vele afgevaardigden op de extra alge-
mene vergadering betoonden zich ver-
heugd dat zij met George Brouwer een 
voorzitter uit eigen kring in huis heb-
ben. Hij is zes jaar voorzitter geweest 
van Stichting Humanitas, die in Rotter-
dam zestien tehuizen voor ouderen 
beheert. Brouwers hele voorgeschiede-
nis doet vermoeden dat hij de juiste man 
op het goede moment is om alle uitge-
dachte ideeën over de toekomst van 
Humanitas handen en voeten te geven. 
En die daarbij ook het contact met de  

leden weet te bewaren. Als gedeputeer-
de heeft George Brouwer er veelvuldig 
blijk van gegeven dat hij met zijn ach-
terban kan communiceren. Tijdens een 
jeugdfestival in Den Haag deinsde hij er 
niet voor terug om de opening luister bij 
te zetten door zijn openingsspeech op te 
zeggen op de maat van rapmuziek, zeer 
populair bij jongeren. 
In zijn toespraak tot de afgevaardigden 
schetste Brouwer de taken waarvoor 
volgens hem het verenigingsbestuur 
staat: het vinden van nieuwe werkvor-
men, het ontwaren van nieuwe pro-
bleemgebieden en het gebruik maken 
van vrijwilligers als systeem binnen de 
vereniging. 'Sinds de jaren zeventig 
wordt er gestoeid om de erfenis van 
Torbecke', zei Brouwer. 'Daar moeten 
wij als Humanitas op inspelen. Het 
ministerie van WVC wordt afgeslankt 
van zevenduizend ambtenaren tot vijf-
tienhonderd. Het uitvoeringsapparaat 
wordt gedelegeerd aan gemeenten. Die 
krijgen daardoor meer macht. Daarop 
moeten wij anticiperen. Wij moeten de 
basis van de afdelingen versterken. Er 
zijn veel afdelingen die weinig activitei-
ten ontplooien. Het is onze taak om meer 
actieve afdelingen te krijgen.' 
De nieuwe voorzitter is er voorstander 
van om als vereniging in het offensief te 
gaan. 'Als ik om mij heen kijk, zie ik de 

'Sinds de jaren 
zeventig wordt er 

gestoeid om 
de erfenis van 

Torbecke. 
Daar moeten 

wij als Humanitas 
op inspelen.' 

tendens tot vergrijzing', zegt Brouwer. 
'Men is geneigd om oplossingen van 
vroeger te gaan verdedigen.Verdedi-
gen wij ons alleen maar tegen het minis-
terie van WVC dat ons steeds minder 
wil financieren', vraagt hij zich af. 'Of 
proberen wij met ongewone methoden 
niet conventionele antwoorden te vin- 



handen uit de mouwen 

George Brouwer tijdens zijn maidenspeech als voorzitter van Humanitas. 

den? Wij vinden altijd wel oplossingen 
die afwijken van de bestaande. Wij 
staan nu voor beslissingen die erg 
belangrijk zijn. Zeker in het jeugdwerk, 
waar nog zoveel valt te doen. Eventueel 
samen met het club- en buurthuiswerk. 
De kinderopvang is momenteel één van 
de groeiers in de vereniging.' 
In tegenstelling tot heersende opvatting 
meent Brouwer dat het nog niet zo som-
ber is gesteld met de bereidwilligheid 
van veel mensen om zich in te zetten 
voor sociale doelen. De oorzaak van de 
vermeende apathie zou liggen in indivi- 

dualisering van de burger. Die zou geen 
binding meer hebben aan maatschap-
pelijke stromingen, maar louter de 
eigen situatie als uitgangspunt van han-
delen nemen. 
'Ik geloof niet dat de Nederlandse cul-
tuur geïndividualiseerd is', zegt Brou-
wer. 'Individualisering is een tijdver-
schijnsel dat niet eigen is aan de Neder-
lander. Die is een sociaal wezen. Het 
gaat er om hoe hij valt te mobiliseren. 
Vrijwilligers moeten steeds vaker tijde-
lijk worden ingezet. Zodra een vrijwilli-
ger een ad hoc klus op moet knappen, is  

hij sneller bereid mee te werken dan 
wanneer zijn structurele inzet wordt 
gevraagd.' 
Of George Brouwer met zijn zonnige 
visie nieuw licht over Humanitas kan 
laten schijnen, moet nog even worden 
afgewacht. Zijn opgeheven hoofd en 
vertrouwen in de goede afloop werkte 
die zaterdag aanstekelijk op de afge-
vaardigden. Na een aantal hete zomers 
en barre winters in de vereniging lijkt 
het nu mooi strandweer te worden. 

HENK VLAMING 
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Half april organiseerde 
de AVVL afdeling 

Utrecht/Zeist in het 
centrum van Utrecht een 

publieksavond over de 
zorg rond het overlijden. 

Voor deze avond waren 
twee gastsprekers uitge-

nodigd; een vertegen-
woordiger van de 

stichting Korrelatie en 
één van Humanitas. 

Nadenken over 
je eigen en 
andermans 
eindigheid is als 
een oefening 
in loslaten 

W.1,--ArarT 

	 k.w•••••~"*" 4'.* ° 

L40. 
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Foto: Luuk van der Lee/Hollandse Hoogte 
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AFSCHEID 

Meer dan alleen 
de uitvaart 

Op de avond zelf waren rond de vijftig 
aanwezigen te tellen. Knap, want de 
overigens prima zaal boven de C&A-
vestiging aan het Vredenburg, was las-
tig te vinden. En wat is er aantrekkelijk 
aan een avond over dood en rouw? Toch 
zo'n vijftig aanwezigen dus. De gast-
sprekers (mevrouw Leonie Verburg van 
Korrelatie en Jaap Bosscha van Humani-
tas gewest NH/afdeling Amsterdam) en 
de sprekers van de Arbeiders Vereni-
ging Voor Lijkverbranding, AVVL (voor-
lichter Hans Beekhuis en consulent-vrij-
williger Bert van Essen) waren opval-
lend eensgezind over het punt van de 
dood. Hoe onaangenaam het ook is, het 
hoort bij het bestaan. Per jaar overlijden 
in ons land meer dan 120.000 mensen. 
De dood moet op een normale manier 
aandacht krijgen. Wij moeten er op nor-
male wijze mee leren omgaan, werd de 
bezoekers voorgehouden. Als je niet 
gelooft in overdoen of een eeuwig bui-
tenaards bestaan, dan betekent dood het 
einde. Wellicht is het dit besef van 
definitief vertrek, die de dood taboe 
maakt. Zeker geen serieus onderwerp 
van gesprek. Misschien denk je af en toe 
wel eens aan je eigen dood. Maar wie 
denkt er aan het moment van de dood 
van dierbaren, die je nooit zou willen 
missen? 
Verdriet bij overlijden hoeft niet te wor-
den verdoezeld. Nabestaanden hebben 
recht op rouw. De wijze waarop men 
verdriet verwerkt en de duur ervan is bij 
ieder mens verschillend. Er zijn geen 
regels die zeggen dat het genoeg is 
geweest. Bij sommige gaat het nooit 
over. Verdriet laat altijd littekens achter. 
AVVL directeur Gerrit Brussaard stelt 
dat pijn en verdriet bij overlijden vooral 
te maken met het onvermogen om een 
overleden dierbare los te laten. De wil 
tot vasthouden is niet vreemd. Degenen 
die je lief hebt, zijn ook een stukje van 
jezelf. Maar we moeten leren ons te ont-
hechten. Dat betekent dat wij leren 
inzien dat ook datgene waar we grote 
waarde aan hechten, slechts van tijdelij-
ke aard is. Wie dit goed beseft, houdt 
pijn na het verlies, maar schept ook de 
innerlijke rust om dat te aanvaarden. 
Nadenken over je eigen eindigheid en 
die van de mensen die je lief zijn kun je 
schouwen als een oefening in loslaten. 
Maar de dood is een vast onderdeel van 
ieders bestaan en het is naïef om dit te 
ontkennen en er, meestal uit stille angst, 
diep ontzag en ook pure onzekerheid, 
gewoon aan voorbij te willen gaan. 

Want wie dat doet, wordt nog meer door 
de dood verrast, dan de dood door-
gaans toch al weet te verrassen. Wie 
min of meer in vrede met de dood wil 
leven moet het doodgaan zeker niet 
negeren. 
Jaap Bosscha van Humanitas benadrukte 
tijdens de bijeenkomst dat de steun bij 
rouwverwerking vanuit Humanitas vol-
ledig gebaseerd is op de erkenning dat 
ieder mens na een overlijden recht heeft 
op een eigen rouwproces. Vrijwilligers 
van Humanitas bieden vanuit die erken-
ning een helpende hand. Die bestaat uit 
luisteren, aanwezig zijn of mensen in 
groepsverband in contact te brengen 
met lotgenoten. De filosofie van Huma-
nitas is om mensen tijdens een rouwpro-
ces bij te staan, maar hen zelf het heft in 
handen te laten. De AVVL is vanuit een 
ongeveer dezelfde filosofie vooral bezig 
met voorzorg en onmiddellijke advies-
hulp. Humanitas houdt zich vooral bezig 
met nazorg. Activiteiten van organisa-
ties die in ideële zin onmiskenbaar 
geestverwantschap hebben. De AVVL-
afdelingen zullen in de toekomst naar 
verwachting meer informatieve 
publieksavonden gaan organiseren. 
Een punt van attentie voor Humanitas, 
want het biedt afdelingen met steun-bij-
rouw activiteiten een goede gelegen-
heid om over hun, prima bij de AVVL-
activiteiten aansluitend, vrijwilligers-
werk informatie te geven. 
Afdelingen die nog niet op met rouw-
verwerkings initiatieven bezig zijn kun-
nen door de AVVL-avonden te bezoe-
ken juist op het spoor van de steun-bij-
rouw worden gezet. De informatieavond 
in Utrecht bracht dit illustratief naar 
voren. Na afloop schoten enkele bezoe-
kers de aanwezige Humanitas MA-con-
sulent voor Utrecht (Hugo Veldman) aan 
om te informeren naar Humanitas' hulp 
bij het verwerken van rouwgevoelens. 
Men gaf te kennen behoefte aan derge-
lijke hulp te hebben. 

Hulpmateriaal over het organiseren en 
opzetten van rouwhulp is binnen Humani-
tas voorhanden in Groningen 
(gewestelijk bureau, 
Eendrachtskade NZ 19, 9718 BB). 
De brochure 'Praten over de Dood' kost 
112,50. Op het centraal bureau is de 
Handleiding 'Steun bij Rouwverwerking' 
verkrijgbaar. 
Prijs 115,- 

MICHAEL KERKHOF 

Omdat de AVVL (Uitvaartvereniging 
voor Lijkverbranding) als vereniging 
over dood en rouw ongeveer gelijke uit-
gangspunten hanteert als Humanitas, 
volgt hier speciale aandacht voor haar 
activiteiten. De AVVL is ontstaan om iets 
te doen aan sociale ongelijkheid met 
betrekking tot de verzorging van de 
doden. Aan het begin van de twintiger 
jaren bestond er in Nederland maar één 
crematorium. De AVVL ontstond in 1919 
vanuit de diamantbewerkerskring waar 
men crematie voor iedereen mogelijk 
wilde maken. De AVVL is nog steeds 
een op crematie gerichte uitvaartzorg 
organisatie. Maar zij stelt crematie niet 
meer voor als enige mogelijkheid, 
geheel volgens haar filosofie. Die zegt 
dat de dood een zaak van betrokkene 
zelf is. Die moet samen met zijn naast-
staanden beslissen over de bestemming 
van het eigen stoffelijk overschot. De 
vereniging AVVL is uitgegroeid tot één 
van de grootste 'in nature-uitvaartverze-
keraars' van ons land. Begin dit jaar 
telde de AVVL liefst 375.000 verzeker-
den/leden. 

Mensen zijn vaak te 
verbluft en te verslagen 
om zelf iets 
te bedenken 

De diensten van de AVVL reiken tegen-
woordig verder dan alleen de zorg voor 
de uitvaart. De vereniging schenkt meer 
aandacht aan de nabestaanden. Die kun-
nen rekenen op hulp en begeleiding 
rond de uitvaart. De AVVL werkt met 
een afdeling Nazorg en een afdeling 
Service. Nieuw is dat de AVVL een spe-
ciaal team vrijwilligers heeft. De vrijwil-
ligers adviseren als AVVL-consulenten 
leden over alle bijzonderheden over de 
zorg rond een geval van overlijden. De 
consulenten wijzen mensen erop dat zij 
veel meer zelf kunnen regelen dan zij 
denken. Dit is van grote betekenis voor 
het rouwproces. Vaak willen nabestaan-
den graag zelf iets ondernemen, zoals 
de kist dragen of zelf begraven, afleg-
gen of thuis opbaren. In de praktijk kan 
dat vaak. Alleen zijn zeer veel mensen te 
verbluft, te verslagen om dit meteen te 
bedenken. 
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Hulp bij 
rouwverwerking 

Sterven is het onvermij-
delijke eindpunt waar wij 

vroeg of laat allemaal 
belanden. Dat de finish 

niet noodzakelijk een 
dieptepunt hoeft te zijn, 
blijkt uit de talloze erva-
ringen van mensen die 

een mens begeleid heb-
ben tot aan het allerlaat-

ste kruispunt, waar de 
wegen zich scheiden. Die 

ervaringen zijn vaak 
waardevol. Nabestaanden 

noemen ze soms onmis-
baar in het leven. 
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Door een ervaring in mijn eigen leven 
kwam ik in de kring van mensen terecht 
die het sterven van naasten begeleiden. 
Ik was betrokken bij de stervensbege-

leiding van een jonge vriend. Midden in 
dit proces kwam de studiedag `de kunst 
thuis te sterven', georganiseerd door de 
Stichting Social Research in Nijmegen. 
Ik was zeer onder de indruk van de 
diepmenselijke betrokkenheid van alle 
aanwezige professionele en vrijwillige 
hulpverleners, die samen het sterven 
thuis zo goed mogelijk begeleide. 
Na een periode waarin ziekte en dood 
bij uitstek medische terreinen waren, 
waarvoor men het ziekenhuis de meest 
aangelegen plaats vond, is sterven in 
een ander licht komen staan. Door het 
groeiende inzicht in het ziekte- en ster-
vensproces en door de relativering van 
de medische mogelijkheden, kiezen 
steeds meer ernstige zieken ervoor om 
thuis te sterven. Sterven in de eigen 
omgeving biedt mogelijkheden de res-
terende tijd zo goed mogelijk te gebrui-
ken. Maar thuis sterven geeft ook veel 
moeilijkheden. Net  als bij een doodzie-
ke patiënt in het ziekenhuis zijn aan het 
bed heel wat handen nodig voor verzor- 

ging en verpleging. Een zware klus, 
want het gaat om moeilijk en vaak emo-
tioneel zwaar werk. Even belangrijk is 
een luisterend oor. Van iemand mis-
schien die het geestelijk contact tussen 
de stervende en de achterblijver(s) op 
gang kan brengen of intact houden. 
Daarnaast moet het gewone huishouden 
blijven draaien. Boodschappen doen, 
eten koken, kinderen uit school halen 
gaan gewoon door. 

Leemte 

Voor al deze taken zijn heel wat mensen 
nodig, professionele hulpverleners als 
artsen, verpleegkundigen, gezinsver-
zorg(st)ers, geestelijk raadslieden. 
Maar ook familie en vrienden (de man-
telzorg). Zelfs dat kan te weinig zijn. In 
die leemte kan de informele hulpverle-
ning voorzien. 
Informele terminale thuishulp wordt 
geboden door de vrijwillige terminale 
thuiszorg. Deze vorm van vrijwilligers-
werk vereist specifieke aandacht, des-
kundigheid en gevoeligheid voor de 
bijzondere situatie waarin de stervende 
en diens omgeving verkeren. Mensen 
die bereid zijn deze aandacht op te 



brengen, zijn vaak alleen daarom al 
geschikt. Dat neemt niet weg dat men-
sen die dit werk doen speciale aan-
dacht, belangstelling en/of deskundig-
heidsbevordering nodig hebben. Vrij-
willigers hebben uit hun directe werk-
omgeving reacties nodig, waaraan zij 
hun werk kunnen toetsen. Ook is het 
noodzakelijk dat de vrijwilligers worden 
voorgelicht over belangrijke onderwer-
pen. Zoals de fasen van het stervenspro-
ces, de eigen relatie met de stervende 
en met de mantelzorgers, de signalen 
waarop men moet letten bij het contact 
met de zieke, zodat communicatie ook 
mogelijk is als praten niet meer gaat. 
Net  zo belangrijk is dat vrijwilligers 
weten hoe en waar andere hulpverle-
ners zijn in te schakelen, wat de eigen 
bevoegdheden zijn (bijvoorbeeld dat 
men geen medische handelingen mag 
verrichten) en of vergoeding mogelijk is 
voor te maken kosten. 

Samenwerking 
Ook Humanitas is op tal van manieren 
bezig op dit specifieke terrein. Per jaar 
worden ongeveer twintig stervenden 
begeleid door ten minste twaalf vrijwilli- 

Foto: Piet van Blanken/Hollandse Hoogte 

gers. Die steken samen per jaar circa 
2100 mensuren in dit bijzondere werk. 
Ook beroepsmatig wordt dit werk bin-
nen Humanitas verricht, bijvoorbeeld in 
Rotterdam. De beroepskrachten die 
hiervoor bij Humanitas in dienst zijn ver-
lenen thuiszorg in samenwerking met 
ander vrijwillige en professionele thuis-
zorgorganisaties. 
Vrijwilligers van Humanitas werken ook 
vaak samen met beroeps- of vrijwilli-
gersorganisaties die zich op dit terrein 
begeven. Dat kan zijn door het mee-
draaien in de meldpunten Terminale 
Thuiszorg, maar ook door het uitwisse-
len van ervaringen of het doorverwijzen 
naar elkaar. De vrijwillige terminale 
thuiszorg (of stervensbegeleiding zoals 
sommige vrijwilligers het liever noe-
men) komt bij Humanitas soms logisch 
voort uit jarenlang vriendschappelijk 
huisbezoek. Zoals bijvoorbeeld in Zuid-
Kennemerland. Men maakt graag het 
onderscheid tussen duidelijk georgani-
seerd vrijwillige terminale thuiszorg en 
het aanwezig zijn van vrijwilligers op 
dringend verzoek van een stervende. 
Het laatste is meestal vooral gericht op 
persoonlijk contact met de zieke. Het 
eerste is een vorm van zorg, waarbij 
uiteraard persoonlijk contact ook van 
groot belang is. 

Behalve de inhoud van het werk ver-
schilt ook de organisatievorm sterk per 
plaats. Soms is de terminale thuiszorg 
een geïntegreerd onderdeel van een 
thuiszorgproject, zoals bij de thuiszorg-
projecten in Groningen en Alkmaar. 
Men kan daar dus voor alle vormen van 
thuiszorg terecht: voor oppas van zieken 
of verstandelijk gehandicapten, voor 
vriendschappelijk huisbezoek of bood-
schappen, voor hulp bij rouwverwer-
king of stervensbegeleiding. 
Het kan ook zijn dat een groep vrijwilli-
gers zich specifiek richt op de terminale 
thuiszorg, zoals in Sneek en Leeuwar-
den. Soms biedt men deze vorm van 
hulp niet specifiek aan, maar doen men-
sen een beroep op mede-Humanitasle-
den op grond van jarenlange goede 
contacten. In Nederland zijn heel wat 
mensen doende met hulp aan doodzieke 
mensen. Heel vaak gebeurt dat vanuit 
de eigen vrijwilligersorganisatie, in 
overleg met andere hulpverleners en in 
aansluiting met de landelijke Stichting 
Vrijwilligers Terminale Zorg (de VTZ). 
Sommige projecten van Humanitas zijn 
ook aangesloten bij de VTZ. 

De financiering van deze coordinatie is 
overal anders. Soms betalen gemeente 
of provincie en soms zijn het zieken-
fondsen en zorgverzekeraars. In een 
enkel geval wordt een organisatie volle-
dig betaald door de fondsen. De hulp is 
speciaal bedoeld als aanvulling op 
beroepsmatige hulp en mantelzorg, 
waarbij vooral het ontlasten van toch al 
overbelaste familieleden belangrijk is. 
De VTZ streeft naar de invulling van 
`witte vlekken' in Nederland en kan in 
die zin ondersteunend zijn voor plaatse-
lijke initiatieven van Humanitas. Uiter-
aard is ook ondersteuning mogelijk via 
de gewestelijk functionaris van Humani-
tas. 

jEANNET VAN GANZEWINKEL 

Adressen en informatie: 

Steunpunt van de Stichting 
Vrijwilligers Terminale Zorg; 
John. F. Kennedylaan 99, 
Postbus 100, 3980 CC BUNNIK. 
telefoon: 03405-96266. 
Hospice Terminale Thuiszorg; 
Landelijke Stichting Elckerlyc, 
Oud Arnhemseweg 88, 
3702 BG ZEIST, 
telefoon 03404- 13344. 

Brochure kruisverenigingen: 
`Tot het einde nabij' 
Dr. M.C.M. Kabel: 
`Sterven wil je thuis', 
Beek-Ubbergen, 
Tandem Felix, 1991 
Boeken van Elisabeth Kbler-Ross 

Er zijn ook veel kinderboeken van 
elk niveau, waarmee kinderen 
betrokken kunnen worden bij het 
sterven van een naast familielid of 
geholpen kunnen worden bij de 
verwerking daarvan. De biblio-
theek kan daarvan veel voorbeel-
den geven. 
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Nationale Sponsorloterij 
zoekt nieuwe wegen 

Humanitas reorganiseert 
haar loterij-activiteiten. 

Dat is nodig omdat de 
markt voor nationale lote-
rijen steeds overzichtelij-

ker wordt. Alleen grote, 
voornamelijk op een 

abonneesysteem geba-
seerde, loterijen hebben 
een poot om op te staan. 

Alle andere loterijen zijn 
gedoemd te mislukken. 

Voorbij is de tijd dat voor 
een apenrots of voor nieu-
we heipalen voor een lan-

delijk bekend theater 
geld kon worden 

opgehaald. 

De Stichting f ondsen Promoties, die 
voor Humanitas de loterijen organiseert, 
had tot voor kort drie ijzers in het vuur: 
de Hartewens-loterij, de Nationale Lote-
rij en de Nationale Sponsorloterij. Hoe-
wel de drie loterijen succesvol zijn, 
heeft het bestuur van de stichting beslo-
ten alle kaarten op de Nationale Spon-
sorloterij te zetten. Die maakt in het 
woud van loterijen de meeste kans op 
succes in de toekomst. 
Het grote struikelblok voor landelijke 
loterijen vormen de verwervingskosten. 
Wettelijk mag daar veertig procent van 
de opbrengsten aan opgaan. Dat is heel 
veel. Daarom kan een loterij alleen suc-
cesvol zijn bij een groot aantal deelne-
mers die verscheidene keren mee loten. 
De veertig procent is dan net toereikend 
voor het uitbetalen van het prijzenpak-
ket en voor het werven van abonnees. 
Alle bekende loterijen zijn erop uit hun 
bereik te vergroten: de Staatsloterij, de 
Algemene Loterij Nederland en de Post-
codeloterij, diezich laat dragen op de 
vleugels van het succes van RTL4. De 
Postcodeloterij is een geduchte concur-
rent. De formule slaat aan: tien gulden 
per maand met een kans op een ton. 
Humanitas is actief op de markt van lote-
rijen omdat telkens bleek dat zij achter  

in de rij kwam te staan als er geld werd 
uitgedeeld. Wilko Post, bestuurslid van 
de Stichting fondsen Promoties, maakte 
meer dan eens mee dat Humanitas uit 
gezamenlijke fondswervingsinstellin-
gen werd gewerkt. 'Steeds gaan er 
andere belangen meespelen. De orga-
nisaties die het geld nodig hebben, 
moeten iedere keer hun handje ophou-
den.' 
Bij de Sponsorloterij lenen de deelne-
mers gedurende vijf jaar duizend gul-
den uit aan de stichting, die het geld 
beheert. De rente van het kapitaal komt 
voor zestig procent ten goede aan een 

door de deelnemer zelf bepaald doel, 
veertig procent is bestemd voor organi-
satie- en publiciteitskosten. De deelne-
mer wordt de keus gelaten uit zeven 
doelen, waaronder Humanitas, maar 
ook een organisatie als het Wereldna-
tuurfonds. De opbrengst kan ook ten 
goede komen aan een geheel zelf uitge-
kozen doel. De deelnemende instelling 
is vijf jaar lang verzekerd van een bij-
drage waar de penningmeester staat op 

kan maken. 

Favorieten 
De directeur van de stichting, de inven-
tieve Jan van Huuksloot vindt het sterke 
van de Sponsorloterij dat de sponsor 
zelf bepaalt waar zijn inleg heen gaat. 
`Wij zeggen wel dat deze zeven onze 
favorieten zijn, maar als de sponsor lie-
ver zangvereniging Het Schorre Keeltje 
steunt, dan gebeurt dat.' Het idee van 
de Sponsorloterij slaat weliswaar aan, 
maar het kapitaal groeit langzamer dan 
voorzien. Het concept is zo verrassend 
dat het langer duurt voordat het de 
potentiële deelnemers overtuigt. Tot 
nog toe is een kapitaal vergaard van 35 
miljoen gulden. 
Sinds de introductie van de Nationale 
Sponsorloterij is al een paar keer aan 
het idee gesleuteld. De Sponsorloterij 
kent voortaan nog twee mogelijkheden: 
duizend gulden met geld terug-garantie 
en vier kansen op een ton en eveneens 
vier kansen op een miljoen gulden of 
tien gulden per maand met een kans op 
honderdduizend gulden. Wanneer men 
vier maanden lang meespeelt, heeft de 
deelnemer een kans op een miljoen gul-
den. 
Met de tien gulden-sponsors probeert 
Van Huuksloot de middelen binnen te 
krijgen om met een nog grotere inzet 
duizend gulden-sponsors te werven. 
'We gaan groepen geïnteresseerden 

De tovenaar van de loterijen: 
Jan van Huuksloot 

benaderen die duizend gulden willen 
inleggen. Want dat blijft toch het idee: 
genoeg mensen vinden die duizend gul-
den aan een doel willen lenen. Ze zijn 
het niet eens kwijt, ze lenen het even.' 

Achterland 

Van Huuksloot is steeds op zoek naar 
bestaande adresbestanden. Er wordt al 
samengewerkt met organisaties als 
Carré, het Loo Erf, de Batavus, de 
Vogelbescherming, de Vereniging tot 
behoud van de Waddenzee, Jantje Beton 
en Europa Kinderhulp. De Stichting 
fondsen Promoties heeft nu een achter-
land van twee miljoen mensen. 
Samen met de VARA werkt Van Huuk-
sloot aan het aantrekkelijker maken van 
de trekking van de Sponsorloterij. Bin-
nenkort start er een actie gericht op de 
penningmeesters van Nederland. Een 
door bezuinigingen veel geplaagde 
groep. Van Huuksloot gaat ervan dat er 
heel wat verenigingsleden graag hun 
eigen vereniging willen sponsoren. De 
penningmeesters wordt gevraagd de 
leden van hun vereniging aan te sporen 
deel te nemen. Advertenties in de club-
bladen zullen de actie ondersteunen. 
Zowel de sponsor als de gesponsorde 
hebben er voordeel bij en dat zijn de 
mooiste deals. 

PETER VAN AGTEREN 
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Drempel voor zitvlees net niet gehaald 

Jaap van Arragon versaagt niet 
Twintig jaar was hij lid 

van het hoofdbestuur van 
Humanitas. Aan zijn lid-
maatschap kwam vorig 
jaar een einde toen de 

Algemene Vergadering 
van Afgevaardigden 

hem niet opnieuw voor 
een periode van 

vier jaar benoemde. 
Het scheelde niet veel of 
Jaap van Arragon had de 

drempel voor bestuur-
ders met veel zitvlees 

wederom genomen. Bijna 
waren de vereiste twee-

derde van de uitgebrach-
te stemmen op zijn per-

soon verenigd. Een klein 
portretje van een opmer-
kelijk lid van Humanitas. 

Jaap van Arragon: 
Oud-lid HB Afd. Deventer 

Van Arragon is de man er niet naar om 
lang stil te staan bij zijn abrupte vertrek 
als lid van het hoofdbestuur. Hoewel 
ook hij even heeft moeten slikken. Maar 
bij een democratisch genomen besluit 
moet je je neerleggen, vindt hij. Van-
zelfsprekend bleef Van Arragon actief 
voor Humanitas. Zijn werkterrein ver-
legde hij naar zijn woonplaats Deventer. 
Van Arragon heeft zich de laatste jaren 
vooral ingezet voor ouderen. De groep 
ouderen dreigt volgens hem binnen en 
buiten Humanitas te worden onderge-
sneeuwd. Voor die groep springt hij 
daarom bij voortduring in de bres. 
Zonodig laat hij daarbij wat militante 
trekjes zien. 
Op de buitengewone AVA vergadering 
op 9 mei was hij één van de weinigen 
die kritische geluiden liet horen over 
het voorstel van het hoofdbestuur om 
het vrijwilligerswerk voor ouderen 
onder te brengen in de Bestuurscom-
missie Maatschappelijke Activiterings-
werk. Hij vreesde dat de aandacht voor 
het ouderenwerk zou verslappen. Met 
passie probeerde Van Arragon de afge-
vaardigden van zijn gelijk te overtuigen. 
De spreektrant was onmiskenbaar die 
van een vakbondsman. Dat klopt ook, 
want Van Arragon heeft in het NVV en 
het FNV zijn sporen verdiend. 
De activiteiten voor Humanitas sloten 
logisch aan op het vakbondswerk van 
Van Arragon. In Rotterdam bezette hij 
de kwaliteitszetel van de bestuurders-
bond van het NVV in het afdelingsbe-
stuur van Humanitas. Hij is daarna niet 
meer losgeraakt van Humanitas. 
Binnen het bestuur van Humanitas hield 
Van Arragon zich bezig met de gezins-

verzorging en de 
bejaardenzorg. Hij 
stond aan de wieg van 
de sectie die zich met 
dat werk ging bezig 
houden. Later verte-
genwoordigde hij 
Humanitas als lid van 
de Rotterdamse Raad 
voor de Gezinsverzor-
ging. 
De bejaardenzorg 
kreeg Van Arragon 
zodanig in zijn greep 
dat hij er zijn beroep 
van maakte. Hij ver-
huisde naar Deventer 
om er directeur van 
een dienstencentrum 
te worden. Daarna  

werd hij in die stad directiesecretaris 
van de sociale dienst. 
Hoewel Van Arragon zijn loopbaan is 
geëindigd als professioneel werker in 
de bejaardenzorg, is hij huiverig voor 
een te grote invloed van beroepskrach-
ten. Met de komst van de beroepskrach-
ten raakt het vrijwilligerswerk op de 
achtergrond. Naar zijn mening hebben 
ouderen juist van vrijwilligers iets te 
verwachten. En de sterke kracht van 
Humanitas was altijd het vTijwilligers-
werk. 
Van Arragon ziet binnen Humanitas op 
meer werkvelden een vergelijkbare 
ontwikkeling. Hij is ervan overtuigd dat 
de zwaarste groep, de randgroepjonge-
ren, bij de jeugdbescherming uit de 
boot valt. De overbelaste maatschappe-
lijk werker kan onvoldoende aandacht 
besteden aan zijn pupillen. Een vrijwilli-
ger kan dat wel en wil dat ook. 
Van Arragon peurt uit de huidige bezui-
nigingswoede van het Rijk, die zijn spo-
ren door welzijnsland trekt, enige hoop. 
Humanitas wordt gedwongen de draad 
van weleer op te pakken en het accent 
te verleggen naar het vrijwilligerswerk. 
'We zijn weer terug bij af , meent hij. 
Over de mogelijkheden van het vrijwil-
ligers is hij optimistisch. Dat is hij ook 
over nieuwe vormen van hulp, zoals de 
particuliere thuiszorg, waarmee de 
afdeling Rotterdam experimenteert. 
Werkvormen als particuliere thuiszorg 
kunnen ervoor zorgen dat mensen weer 
belang krijgen bij Humanitas en er lid 
van willen worden. 
Vrijwilligerswerk is een leidend motief 
in het handelen van Van Arragon. De 
discussie die binnen Humanitas op gang 
is gekomen over de structuur van de 
Humanistische Stichting Huisvesting 
Bejaarden houdt hem bezig. Hij is ervan 
overtuigd dat de HSHB en Humanitas 
samen het idee van de woonzorgprojec-
ten, waar veel denkkracht van de Huma-
nitas inzit, kunnen omvormen tot wezen-
lijk vernieuwende voorzieningen. Een 
voorwaarde daarvoor is dat er binnen 
de HSHB plaats is voor vrijwillige be-
stuurders. Er moet tegen worden ge-
waakt dat de belangentegenstellingen 
binnen de HSHB ertoe leiden dat actieve 
bestuurders aan de kant worden gezet. 
Van Arragon is beurtelings pessimis-
tisch en optimistisch over Humanitas. 
'Humanitas', zegt hij, 'is de moeite 
waard, ondanks alle problemen'. 

PETER VAN AGTEREN 
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Nieuwe stap gezet op weg naar 

Bestuurscommissie neemt 
Misschien voor het eerst 
in de bijna 47-jarige his-

torie van Humanitas 
beschikken de vrijwilli-
gers van de vereniging 

over een apart eigen lan-
delijk bestuur: de 

Bestuurscommissie Maat-
schappelijk Activerings-

werk, kort gezegd de 
BCMA. Zeven vrijwilli-

gers vormen samen deze 
BCMA, die vanaf 9 mei de 

taken van het hoofdbe-
stuur overneemt die te 
maken hebben met het 

ondersteunen coCirdine-
ren en stimuleren van het 

vrijwilligerswerk van 
Humanitas. 
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Echt duidelijk omlijnd zijn de taken en 
bevoegdheden die het hoofdbestuur 
aan de commissie heeft overgedragen 
nog niet, zo bleek tijdens de eerste bij-
eenkomst van de BCMA op 25 mei in 
Amersfoort. Veel zaken moeten nog 
worden verduidelijkt of nader uitge-
werkt . 
Zo'n zaak is de verhouding met de ex-
perimentele bestuurscommissie District 
Noord. Deze recent ingestelde zuster-
commissie heeft feitelijk dezelfde 
opdracht als de BCMA, maar is nadruk-
kelijk gekoppeld aan de noordelijke 
provincies. Het is dus zaak om snel met 
elkaar om de tafel te gaan zitten en 
gezamenlijk een afstemmingvoorstel 
aan het hoofdbestuur te doen. 
Doel van de instelling van dit `vrijwilli-
gersbestuur' is de kwaliteit van de 
ondersteuning te verbeteren. Dat is 
uiteraard niet mogelijk, zonder uitwisse-
ling tussen de gewesten. Want alleen 
dan kan iedere consulent zo veel moge-
lijk op haar of zijn sterkste punten wor-
den aangesproken. 
Omdat de commissie het totale pakket 
aan ondersteuning van het vrijwilligers-

werk op alle terreinen waarop Humani-
tas zich beweegt op haar bord heeft lig-
gen, wacht de BCMA bepaald geen 
geringe taak. De geluiden uit de eerste 
vergadering geven er dan ook blijk van 
dat de commissieleden  zich dat terdege 
realiseren. Maar, en dat is alleszins posi-
tief, er wordt voortdurend vertrouwen in 
de toekomst uitgesproken. 

Fondsenwerving 
Als Humanitas voor de ondersteuning 
van het vrijwilligerswerk minder geld 
ontvangt uit landelijke en provinciale 
subsidies, moeten andere bronnen wor-
den aangeboord. Dat betekent, dat de 
consulenten er een taak bijkrijgen: het 
werk in de vorm van projecten gieten en 
daar geld voor werven bij gemeenten, 
provincies en eventueel ook andere 
financiers. Ook aan dat proces zal de 
BCMA sturing kunnen geven. De consu-
lenten kunnen ook op dit punt kennis en 
ervaring uitwisselen, samenwerken om 
te voorkomen dat het wiel telkens moet 
worden uitgevonden, met vergroot 
risico op 'kapotte spaken' en al. 
De toezeggingen van het hoofdbestuur 
betreffen tot nu toe vooral garanties 
omtrent de voor de BCMA beschikbare 
personeelsformatie. Uiteraard zijn de 
financiële middelen van de vereniging 
beperkt. Humanitas kan zeker niet alles  

op 'eigen kosten' waarmaken. Maar 
waar we duidelijke concrete plannen 
om maatschappelijke zaken aan te pak-
ken maken, creatieve oplossingen 
bedenken om mensen in nood te helpen 
zichzelf beter te redden, daar moet het 
ook mogelijk zijn om externe financiën 
te vinden. 
Humanitas is een organisatie die iets wil 
doen aan maatschappelijke problemen. 
Die iets wil doen voor mensen die maat-
schappelijk in de problemen raken. En 
als we dan goed om ons heen kijken is 
er meer dan genoeg wat aangepakt kan 
en ook zou moeten worden. Als we 
zaken dan wat professioneler aanpak-
ken, dan kunnen we ook met een 
betrekkelijk geringe personeelsgroep 
veel voor elkaar krijgen. Het is een zaak 
van krachten bundelen, goed plannen 
en zo resultaat gericht mogelijk werken. 

Even voorstellen 
Bij de bezetting van de BCMA is zoveel 
mogelijk rekening gehouden met de 
verschillende voor een goed bestuur 
vereiste kwaliteiten en met een even-
wichtige over het land. Het resultaat is 
drie dames en vier heren, waarvan drie 
uit het westen, één uit het midden, één 
uit het zuid-westen, één uit het oosten en 
één uit het noorden van het land. De 
commissie telt dus zeven leden, die we 
onderstaand aan u zullen voorstellen. 

Jan van Oudenaarden  is de voorlopig 
BCMA-voorzitter. De benoeming van 
voorzitter, secretaris en penningmees-
ter is een zaak van de BCMA zelf en staat 
voor een van de eerstvolgende verga-
deringen op de agenda. Hij is de jong-
ste in het nieuwe bestuursgezelschap 
(36). Van Oudenaarden is lid van de 
afdeling Walcheren en sinds enkele 
jaren lid van het gewestelijk bestuur 
Humanitas Zeeland. Zijn kandidatuur 
voor de BCMA vloeide voort uit zijn bij-
zondere interesse voor het streven om 
naar een sterker Humanitas te komen. 
Van Oudenaarden vindt dat Humanitas 
zich op een bepaalde manier commer-
ciëler moet opstellen. En om elk misver-
stand bij voorbaat uit de weg te ruimen 
voegt hij daar onmiddellijk toe niet te 
bedoelen dat Humanitas in het vervolg 
naar winst zou moeten gaan streven. 
Nee, van Oudenaarden vindt dat Huma-
nitas zijn kennis en kunde meer ten 
gelde zou moeten maken, om het in 



De gedoodverfde voorzitter van de BCMA Jan van Oudenaarden (links) en Cees Boer, 
lid van het hoofdbestuur 

`een sterker Humanitas': 

tak n hoofdbestuur over 

gang zetten van nieuwe ontwikkelingen 
op het terrein van de maatschappelijke 
dienstverlening en de samenlevingsop-
bouw te kunnen bekostigen. 
Zijns inzien zou er best meer ruimte 
mogen zijn voor professioneel uitge-
voerde activiteiten die zoveel opleveren 
dat er ook vrijwillig uitgevoerde activi-
teiten mee bekostigd kunnen worden. 

Van de dames in de BCMA is 
Noor Wertwijn-Valk  de oudste (70). 
Haar deelname aan de BCMA, die een 
niet geringe, vernieuwende impuls in 
de vrijwilligersactiviteiten van de ver-
eniging moet gaan brengen door beter 
gecoiirdineerde ondersteuning van het 
vrijwilligerswerk, getuigt van het gelijk 
van haar stelling dat leeftijd irrelevant is 
voor wat je doet zolang je zelf geen last 
van je hoge leeftijd hebt. Mevrouw Wer-
twijn heeft een lange bestuurlijke erva-
ring zowel binnen als buiten Humanitas. 
Zij is lid van de afdeling Gooi en al weer 
jaren voorzitter van Humanitas Gewest 
Noord-Holland. 

Lies Claes  (69) doet in leeftijd nauwe-
lijks voor mevrouw Wertwijn onder. 
Mevrouw Claes is een van de twee HB- 

leden in de BCMA. Zij heeft niet alleen 
veel bestuurlijke ervaring, maar is ook 
zeer direct bij uitvoerend vrijwilligers-
werk betrokken geweest en gebleven. 
Mevrouw Claes is lid van de afdeling 
Amstelveen. Voorheen lange tijd van de 
afdeling Haren waar zij veel tijd en 
energie besteedde aan o.a. een hulp-
dienstproject. Vrijwilligerswerk is haar 
nauw aan het hart gebakken, zoals ze 
zelf zegt. Een belangrijke persoonlijke 
motivatie om aan de BCMA mee te doen 
is te bewerkstelligen dat er meer afde-
lingsinitiatieven voor vrijwilligerspro-
jecten komen. Er ligt zoveel werk en er 
is al zoveel ontwikkeld aan eerste hand-
reikingen om op gang te komen, dat het 
mogelijk moet zijn om samen meer vrij-
willigerswerk op gang te krijgen. 

Marian Duijm  (41) is het tweede HB-lid 
en de derde dame in het BCMA- gezel-
schap. Mevrouw Duijm is tevens 
bestuurslid van de afdeling Den Haag, 
waar zij betrokken is bij afdelingspro-
jecten. 

Joop Vogt  (65) is wel en niet een nieuw-
komer. De heer Vogt is nieuw als Huma-
nitas-bestuurder. Sinds mei 1990 zwaait  

hij de voorzittershamer van de afdeling 
Neder-Veluwe. Maar al heel lang is hij 
Humanitas-lid. Jaren geleden was dat 
nog van de afdeling Wageningen. Zijn 
recente actieve bemoeienis met Huma-
nitas stamt van het moment, waarop hij 
de politiek aan de kant zette. De heer 
Vogt bezocht namens de PSP jarenlang 
de Haagse politieke arena. Vogt is van 
mening goed met Humanitas aan de slag 
te kunnen. Naar hij hoopt is zijn kennis 
van het politieke bedrijf de BCMA en 
dus Humanitas van nutte. 

Geert _roosten  (50 plus) is inmiddels een 
bestuurlijk flink gepokt en gemazelde 
Humanitasser. Hij doet al lange tijd mee 
als gewestelijk bestuurder in Gronin-
gen, de laatste jaren in de rol van voor-
zitter. De heer Joosten is momenteel 
tevens vice-voorzitter van de bestuurs-
commissie District Noord en vormt als 
zodanig een verbindingsschakel tussen 
de beide nieuwe bestuurscolleges 
BCMA en BCDN. 

Tenslotte  Herman Sternheim  (76). De 
heer Sternheim begon binnen Humani-
tas als vrijwilliger op het Centraal 
Bureau. Sinds oktober 1990 is hij 
bestuurslid van de afdeling Amsterdam, 
inmiddels voorzitter. Hij is het zoveelste 
voorbeeld van al die binnen Humanitas 
actieve ouderen. Juist over het als oude-
re betrokken meedoen met nieuwe ont-
wikkelingen heeft Sternheim een uitge-
sproken mening. Ouderen zijn mensen 
die andere dingen kunnen dan jongeren 
(en omgekeerd). Mensen moeten aan-
gesproken worden op wat ze kunnen. 
Ieder mens heeft ontelbare mogelijkhe-
den en die hangen niet rechtlijnig af van 
iemands kalenderleeftijd. Meet ieder 
naar zijn of haar eigen waarde. Stem-
heim brengt dus vooral zichzelf mee in 
de BCMA met alles wat zich in hem in de 
loop van zijn leven heeft verzameld aan 
inzicht en ervaring. 

De BCMA kan in de zeer nabije toe-
komst rekenen op volledige 'ambtelij-
ke' ondersteuning vanuit de stafbezet-
ting centraal bureau. Hierop vooruitlo-
pend is Aad van Oosten, aan de commis-
sie toegevoegd als ambtelijk secretaris 
ad interim. 

De BCMA is compleet 
en kan aan het werk. 
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Leuk dat u ook komt 
Precies 40 jaar nadat in Amsterdam de International Humanist 

and Ethical Union (IHEU) is opgericht 
zijn Humanitas en het Humanistisch Verbond 

samen gastheer voor Humanisten uit alle delen van de wereld: 
tijdens het IHEU jubileum-congres 'Humanism for Head and Heart', 

van 26-30 juli a.s. in de Amsterdamse RAI. 

Het belooft een bijzonder congres te worden, 
met boeiende inleidingen, workshops en excursies in een gevarieerd en feestelijk 

programma. De nadruk ligt ditmaal op het praktische 
handelen van humanisten in de hele wereld. 

Bovendien is er een feestelijke opening met ontvangst in 
het Scheepvaartmuseum (bezoek aan de nagebouwde Oost-Indiëvaarder 

`Amsterdam' mogelijk) en een Oosterse slotavond in Artis. 

Toegangsprijs is f 265.- voor vijf dagen (f 115.- voor studenten). 
Dagkaarten f 75.- 

Bel nu voor informatie en inschrijfformulier: 
IHEU congressecretariaat 

030-31.21.55 
Fax 030-36.71.04 

Of schrijf: 
IHEU congressecretariaat 

Postbus 114 
3500 AC Utrecht 
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Bouwvergunningen 
Enige tijd geleden las ik in een 
berichtje in de krant, dat je 
voortaan voor bepaalde ver-
anderingen aan je huis nog 
wel, maar voor andere geen 
bouwvergunning meer nodig 
zou hebben. Hoe kom ik er nu 
achter, wanneer je zo'n ver-
gunning nu wel of niet moet 
aanvragen ? 

Op 1 juli aanstaande gaan in 
Nederland nieuwe regels 
gelden voor het verlenen van 
bouwvergunningen. Op die 
datum treden namelijk de 
meeste bepalingen van de 
herziene Woningwet in wer-
king. Ook het Bouwbesluit, 
een uitwerking van de her-
ziene Woningwet, wordt dan 
van kracht. In de herziene 
Woningwet wordt het er voor 
de burger niet duidelijker 
op. De wet maakt namelijk 
onderscheid tussen drie 
soorten bouwwerken. Bouw-
werken waar geen vergun-
ning voor nodig is, bouwwer-
ken die verplicht gemeld 
moeten worden bij de 
gemeente en bouwwerken 
waar vooraf een vergunning 
voor nodig is. 
Wanneer is nou waarvan 
sprake ? Voor kleine bouw-
werken hoeft geen bouwver-
gunning meer te worden aan-
gevraagd. Bijvoorbeeld voor 
een schutting, een antenne 
van maximaal 5 meter hoog 
of een dakraam, mits daar-
door de draagconstructie van 
de woning geen gevaar 
loopt. Dit zijn de 'vergun-
ningvrije ' bouwwerken. 
Daarnaast zijn er `meldings-
plichtige' bouwwerken. Die 
hoeven alleen maar aan de 
gemeente te worden gemeld. 
Als de gemeente binnen een 
maand niet op de melding 
reageert, dan mag er 
gebouwd worden. Als de 
gemeente wel op de melding 
reageert, dan kan dat zijn 
omdat de gemeente van 
mening is dat het bouwwerk 
aan bepaalde eisen moet vol-
doen of omdat toch een 
bouwvergunning vereist is. 
Meldingsplichtige bouwwer-
ken zijn bijvoorbeeld schuur-
tjes, fietsenhokken of kleine 
dakkapellen. Iets grotere 
bouwsels dus dan de vergun-
ning-vrije. 

Deze rubriek is een 
vraagbaak voor leden 

van Humanitas. 
Vragen kunnen worden 

opgestuurd aan 
Postbus 71, 

1000 AB Amsterdam. 
Zet op de enveloppe: 

'0 zit dat zo' tnv: 
Jeannet van Ganzewinkel, 

Ton van den Brink 
of Harrie Gen 

Tot slot zijn er de 'vergun-
ningplichtige' bouwwerken. 
Daarvoor moet altijd vooraf 
een bouwvergunning worden 
aangevraagd. Bijvoorbeeld 
een huis of een grote dakka-
pel. Het zal voor de burger 
die (ver)bouwplannen heeft 
nog moeilijk worden om te 
achterhalen of een bouwver-
gunning vereist is, of de plan-
nen alleen gemeld behoeven 
te worden of dat er sprake is 
van een vergunning-vrij 
bouwwerk. De gemeente zal 
in geval van twijfel duidelijk-
heid moeten verschaffen. 
Overigens, als u als huurder 
iets in uw woning wilt veran-
deren, een schuurtje in de 
tuin zetten, een dakkapel 
bouwen of een binnenmuur 
doorbreken, dan heeft u 
daarvoor de toestemming 
van uw verhuurder nodig. 
Een huurder mag nu eenmaal 
niets aan de woning verande-
ren zonder de toestemming 
van de verhuurder. Een  

bouwvergunning van de 
gemeente neemt dus niet 
weg dat de verhuurder ook 
akkoord gaat of zal moeten 
gaan met de bouwwerken. 

Ander ziekenfonds 
In mijn woonplaats zijn ver-
schillende ziekenfondsen 
aktief. Mijn vraag is of je van 
het ene ziekenfonds naar een 
ander fonds kunt overstappen 
en of zo'n overstap voordelen 
kan bieden, bijvoorbeeld in 
de premie. 

Ja, ziekenfondsverzekerden 
kunnen sinds 1 januari over-
stappen naar een ander zie-
kenfonds. Hebt u die over-
stap echter niet voor 1 juli 
gemaakt, dan zit u voor twee 
jaar vast aan uw oude fonds. 
De ziekenfondsen zijn van 
deze overstapmogelijkheid 
natuurlijk op de hoogte, maar 
de meeste hebben hun ver-
zekerden uit eigenbelang 
niet ingelicht. 
De overstap naar een andere 
verzekeraar is mogelijk 
gewcrden door het 'plan-
Simons'. Dat maakt concur-
rentie mogelijk tussen verze-
keraars. Klanten kunnen eens 
in de twee jaar van verzeke-
raar veranderen, bijvoor-
beeld omdat ze de premie 
van de concurrent of de 
mogelijkheden voor een 
eigen risico aantrekkelijker 
vinden. 
Dat werd eind vorig jaar wet-
telijk geregeld. Maar er werd 
ook een overgangsbepaling 
opgenomen. Verzekerden 
zouden vanaf 1 januari een 
half jaar de tijd krijgen voor 
een eventuele overstap. 
Daarna gaat de termijn van 
twee jaar in, waarin men aan 
zijn verzekeraar vastzit. Er 
werden echter geen afspra-
ken gemaakt over de manier 
waarop het publiek moest 
worden geïnformeerd. 
Staatssecretaris Simons van 
Volksgezondheid is er steeds 
vanuit gegaan dat particulie-
re ziektekostenverzekeraars 
en ziekenfondsen vanaf 1 
januari om de gunst van de 
verzekerden zouden gaan 
dingen, door elk voor zich de 
hoogte van de nominale pre-
mie te gaan bepalen en aan-
trekkelijke mogelijkheden  

voor eigen risico's aan te bie-
den. Op die manier zou de 
bedoelde concurrentie 
gestalte kunnen krijgen. 
In werkelijkheid liep het ech-
ter niet zo'n vaart. De zieken-
fondsen spraken af dat ze in 
elk geval in dit jaar nog geen 
eigen risico's zouden aanbie-
den en elkaar evenmin zou-
den beconcurreren met de 
nominale premies. De mees-
te ziekenfondsverzekerden 
zullen dan ook weinig 
behoefte hebben om naar 
een ander fonds over te stap-
pen,zo redeneren de fond-
sen. 
Maar door het ontbreken van 
voorlichting weten zieken-
fondsverzekerden helemaal 
niet dat ze kunnen overstap-
pen. Ze hebben voor een 
eventuele overstap hunid-
dels geen zes maanden meer 
de tijd (zoals in de wet staat). 
Integendeel, die termijn is 
praktisch verstreken! 
De verzekerden hebben u 
vrijwel geen kans meer om 
naar een andere verzekering 
te gaan, terwijl dit in de 
nabije toekomst - wanneer de 
ziekenfondsen overgaan tot 
invoering van eigen risico's 
en lagere nominale premies -
misschien best de moeite 
waard zou zijn. 
Verandering van ziekenfonds 
zal overigens geen invloed 
hebben op de hoogte van de 
wettelijke ziekenfondspre-
mie, die van het salaris of de 
uitkering wordt ingehouden. 

Voor particulier verzekerden 
ligt de situatie weer anders. 
Ook zij kunnen volgens de 
wet elke twee jaar hun verze-
keringscontract opzeggen. In 
principe zouden ook zij voor 
1 juli een andere verzekeraar 
kunnen kiezen. Particulier 
verzekerden kunnen hebben 
echter als regel een overeen-
komst met hun verzekeraar 
voor een bepaalde periode. 
In de polis is de bepaling 
opgenomen dat de overeen-
komst kan worden opgezegd 
drie maanden voor de nieu-
we contractsperiode zou 
ingaan. Particuliere verzeke-
raars houden aan die bepa-
ling vast. 
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Socrates-leerstoelen 
De Stichting Socrates heeft 
een overzicht gepubliceerd 
van de onderwijsprogram-
ma's van door haar benoem-
de hoogleraren aan neder-
landse Universiteiten in het 
seizoen 1992-93. Aan de orde 
komen o.a. medisch-ethische 
vragen, Arabische filosofie 
en Humanisme, de gevolgen 
van de computerrevolutie 
voor wetenschap en samen-
leving, sociale en culturele 
aspecten van het humanisme, 
natuur en samenleving, 
rechtvaardigheid en milieu-
problematiek en nog een 
aantal filosofische onderwer-
pen. Voor een volledig over-
zicht kunt u terecht bij Socra-
tes, een werkstichting van het 
Humanistisch Verbond. Tele-
foon: 030-31.81.45. Het pers-
bericht met alle onderwer-
pen per leerstoel ligt ook ter 
inzage bij de afdeling Biblio-
theek en Documentatie van 
het Centraal Bureau Humani-
tas in Amsterdam. 

Zorgj argon 
Het maandblad MGZ van de 
landelijke Vereniging Voor 
Thuiszorg waarschuwt voor 
overdreven gebruik van 
marktjargon in de zorgsec-
tor. Termen uit de markt-eco-
nomie lijken de zorgtaal 
stormenderhand te hebben 
veroverd. 
In het verleden werd eerder 
zalvend dan zakelijk over de 
patiënt/cliënt gesproken. 
Dat is nu afgelopen. Tegen-
woordig heeft men het over 
`marktpositie' en 'het pro-
dukt zorg'. Zorg wordt niet 
meer 'verleend' maar 'gele-
verd'. Op maat, van goede 
kwaliteit en tegen een con-
currende prijs. De organisa-
tie van de zorg wordt 
benoemd in termen als divi-
sievorming, bedrijfsmatig, 
efficiënt, protocollen stan-
daardisering, specialisatie en 
uitzuivering van taken. 

De nieuwe zakelijkheid 
wordt in euforie omarmd als 
een nieuw wereldwonder. En 
natuurlijk geeft het een kick 
als het `zorgbedrif goed 
loopt en de klant tevreden is. 
Maar, noteert het maandblad 
MGZ, voor een onderneming 
is het ook een must om zich 
in de essentie van het pro-
dukt te verdiepen. Wat is, 
met andere woorden, het 
meest wezenlijke aan zorg ? 
Het zou wel eens kunnen blij-
ken dat de kern van waar het 
bij zorg om draait een geheel 
andere sfeer meebrengt dan 
spreekt vanuit het momen-
teel zo toegejuichde bedrijfs-
jargon. Het is dus oppassen 
geblazen. Voorkomen moet 
worden, dat de stijl waarin 
de zorg wordt geregeld niet 
feitelijk het 'produkt' zorg 
gaat bepalen of verschralen. 

Onbetaalbaar 
Dit jaar zullen de aanvangs-
huren voor sociale nieuw-
bouw volgens een bericht in 
het blad Woonpeil van de 
Nederlandse Woonbond 
gemiddeld 12 procent hoger 
liggen dan in 1991. Een feit 
met een bizarre consequen-
tie. Zij worden daarmee 
onbetaalbaar voor mensen 
met een minimuminkomen. 
De hogere aanvangshuren 
voor sociale nieuwbouw zijn 
het gevolg van het nieuwe 
subsidiestelsel (Besluit 
Woninggebonden Subsi-
dies). En ondanks het feit dat 
driekwart van de woning-
bouwcorporaties de aan-
vangshuren probeert te 
beperken via grepen uit de 
eigen bedrijfsreserve en een 
beroep op gemeentelijke 
fondsen, kunnen met name in 
de randstad 'sociale nieuw-
bouwhuren' in de buurt van 
de ƒ690.- komen, die het 
BWS als maximum stelt. De 
maximale huursubsidie 
bedraagt f 250.- per maand, 
tenzij de gemeente aangeeft 
dat de betrokken huurder 
daarmee neg meer betaalt  

dan de norm en geen andere 
huisvesting beschikbaar is. 
Als de gemeente daar niet 
toe bereid is (en dat zijn maar 
weinig gemeenten) zijn de 
huren voor mensen met een 
minimum inkomen niet meer 
haalbaar. De Nationale 
Woningraad vreest dat als 
gevolg van dit beleid steeds 
meer jongeren, ouderen, 
asielzoekers en migranten 
(de categorieën die aange-
wezen zijn op sociale nieuw-
bouw) zullen moeten dringen 
rond de schaarse voorraad 
van goedkope oude wonin-
gen. 

Woonlasten 
Jaarlijks worden zes op de 
duizend huishoudens in ons 
land bedreigd met huisuitzet-
ting wegens huurschuld. In 
Amsterdam zijn het zelfs vijf-
tien per duizend en in een 
nieuwbouwgemeente als 
Lelystad tien per duizend. 
Belangrijkste oorzaak van de 
huurschulden is een laag 
(blijkbaar te laag) inkomen. 
In Lelystad betaalden huis-
houdens met minder dan 
f 2100.- maandinkomen 
gemiddeld 40 procent van 
dat inkomen aan woonlasten. 
Mensen in een dergelijke 
positie kunnen onverwachte 
problemen nauwelijks aan. 
Huurschulden hebben vooral 
te maken met plotselinge 
inkomensdalingen en soms 
ook met ernstige misrekenin-
gen. Sociale verhuurders 
proberen er meestal zo veel 
mogelijk een mouw aan te 
passen, vooral als de huur-
schuld nog niet meer dan 
drie maanden is opgelopen. 
Desondanks neemt het aantal 
daadwerkelijke huisuitzettin-
gen niet af. Wat er dan ge-
beurt is veelal niet duidelijk. 
Hulpverlenende instanties 
blijken niet te weten waar 
huishoudens na uitzetting te-
recht komen. Soms zijn zij 
zelfs onvindbaar, 'met de 
noorderzon' verdwenen. 

Nederland groeit 
De voorlopige cijfers van het 
Centraal Bureau voor de Sta-
tistiek leren dat Nederland 
op 1 januari 1992 ruim 15 mil-
joen inwoners telde. Om pre-
cies te zijn: 15.129.000. De 
laatste vijf jaar is de bevol-
king met 3,5% gegroeid. Bin-
nen de Europese Gemeen-
schap is Nederland daarmee 
topscorer. De verklaring 
schuilt overigens niet in een 
immigratie-overschot. De 
oorzaak ligt vooral in de 
geboortecijfers uit de jaren 
vijftig en zestig. Nederland 
stak toen met zijn geboorte-
cijfer ruim boven de meeste 
andere EG-landen uit. De 
borelingen van toen zijn de 
dertig-plussers van nu. Deze 
vormen een vrij grote groep 
en staan garant voor relatief 
veel kinderen. Buiten dat 
zorgt dezelfde groep er voor 
dat de relatieve vergrijzing 
nog niet zo snel heeft doorge-
zet als in de buurlanden. 

Huiskamers 
Op straatprostituées 's 
avonds en 's nachts een 
opvang te bieden bestaan in 
zeven grote steden in ons 
land zogenaamde 'huiska-
mers'. Het begon zo'n tien 
jaar geleden met één 'huiska-
mer' in Amsterdam, op initia-
tief van de werkgroep Vraag 
& Aanbod. In deze werk-
groep werken religieuzen 
van verschillende orden en 
congregaties samen. De 
`huiskamer-initiatieven' staan 
los van morele bijbedoelin-
gen. Geboden wordt een vei-
lige omgeving waar de vrou-
wen tot rust kunnen komen 
en elkaar kunnen bijstaan. 
Op verzoek van de werk-
groep Vraag & Aanbod en de 
Mr A. de Graafstichting (die 
zich bezighoudt met proble-
men van prostituées) en het 
ministerie van WVC is recent 
nagegaan wat de betekenis is 
van de 'huiskamers'. Onder-
zoeker Frank Bovenkerk 
(hoogleraar criminologie) 
meldde geheel overtuigd te 
zijn van het nut van de 'huis-
kamer-projecten'. Een groot 
deel van de straatprostituées 
loopt er min of meer regel-
matig binnen, vooral omdat 
de `huiskamers' een veilige 
plek bieden om op adem te 
komen en omdat er op geen 
enkele manier geprobeerd 
wordt de vrouwen uit het vak 
te halen. 

Nog even en het wordt drin-
gen voor goedkope woningen 
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Uit de brand 
Ruim een jaar geleden moest 
de Afdeling Dordrecht van 
Humanitas triest constateren, 
dat het onderkomen van de 
vereniging aan de Johan de 
Wittstraat door brand 
onbruikbaar was geworden. 
Het heeft enige tijd geduurd, 
maar nu beschikt de afdeling 
weer over een goede ruimte 
aan de Brouwersdijk. En niet 
alleen voor een bej aarden-
soos, maar voor een veelzij-
dig activiteitenprogramma. 
De ouderensoos draait weer 
elke middag van twee tot 
vier. Humanitas organiseert 
en (vaak samen met de plaat-
selijke gemeenschap van het 
Humanistisch Verbond) luis-
termiddagen, waar onder 
deskundige leiding bepaalde 
stromingen in de muziek 
worden beluisterd en 
besproken. Dinsdagmiddag 
oefent het zangkoor en maan-
dagavond de muziekgroep. 
Verder denkt de Afdeling 
aan een aantal nieuwe 'ont-
spannende' activiteiten. 
Werk dat deels is blijven lig-
gen na de sluiting van een 
buurthuis. 
`We kunnen dit doen dankzij 
de goede mogelijkheden van 
ons nieuwe pand zo laten 
de bestuursleden Jelle Wit-
maar en Jaap van der Hoek in 
de krant weten. 'Onze huis-
vestingslasten werden wel 
driemaal zo hoog, maar daar-
over onderhandelen we nog 
met de Gemeente' voegen zij 
daar aan toe. De Afdeling 
Dordrecht van Humanitas telt 
330 leden. 

Afkoopsom 
Provinciale Staten van Zuid-
Holland hebben het Gewest 
Zuid-Holland van Humanitas 
een afkoopsom van f 78.000.-
toegekend in verband met 
het beëindigen van de subsi-
die voor het maatschappelijk 
activeringswerk. Kleinere 
bedragen gaan naar de drie 
vergelijkbare kerkelijke 
instellingen. Daarmee is 
enige ruimte gecreëerd voor 
het Gewestelijk Bestuur om te 
werken aan het verwerven 
van projectsubsidies, waar-
mee de ondersteuning van 
de afdelingen in het Zuid-
Hollandse kan worden voort-
gezet. 

Meerkleurenland 
De nieuwe uitdaging voor 
Humanitas zou wel eens kun-
nen zijn: Nederland Meer-
kleurenland. Dat was de 
teneur van de regionale bij-
eenkomst van Humanitas-
vrijwilligers met vertegen-
woordigers vanhHoofdbe-
stuur en Centraal Bureau op 4 
juni in Enschede. Inleider  

was Han Sie Dhian Ho, die in 
het bijzonder wees op de 
grote ontmoskee-ing onder 
de Islamieten in Nederland. 
Onder hen zij er veel afkom-
stig uit vrijzinnig-Islamitische 
kring, met ideeën die goed 
aansluiten bij de algemeen-
humanistische achtergrond 
van Humanitas. 
Mensen verschillen in hun 
cultuur, citeerde Han Sie een 
Amerikaans filosoof, maar 
alle mensen lijken ook op 
elkaar in hun mens-zijn. En in 
sommige opzichten lijken 
mensen alleen op zichzelf: 
ieder mens is een individu. 
Het zou een invalshoek voor 
Humanitas zou kunnen zijn 
mee te helpen de overeen-
komsten tussen allochtonen 
en autochtonen te ontdekken 
en de verschillen te leren 
kennen. 
`Leer elkaar kennen' is ook 
een van de belangrijkste uit-
gangspunten van het project 
`Op elkaar aangewezen' in 
Overijssel, een gezamenlijk 
project van een aantal Ker-
ken en Humanitas. Ga praten 
met allochtonen, probeer 
meer te weten te komen over 
elkaars verschillen in cultuur. 
De dwang om de Nederland-
se taal te leren is volgens Han 
Sie overbodig: het probleem 
is veeleer, dat daartoe onvol-
doende mogelijkheden wor-
den aangeboden. Begelei-
ding bij het vinden van een 
werkplek voor jongeren, die 
van school komen is daaren-
tegen heel belangrijk. Het 
probleem van de hoge crimi-
naliteit onder sommige groe-
pen jonge allochtonen hangt 
daar mee samen: `Kom je niet 
aan de bak, dan beland je al 
gauw in de bak' concludeer-
de een van de aanwezige. 
Informatie over het bevorde-
ren van integratie op de 
manier van 'Op elkaar aange-
wezen' is te verkrijgen bij 
Mevrouw Sonja Sie Dhian Ho-
Ockeloen, tel. 074-42 65 43 of 
bij Marijke van genabeek op 
het Centraal Bureau Humani-
tas, 020-62 62 445. 

Witte vlekken 
Het Gewest Friesland van 
Humanitas werkt aan een 
'Witte vlekken-plan'. Sinds 
de wet voorschrijft, dat ieder 
lid van Humanitas ook lid is 
van een plaatselijke of regio-
nale Afdeling valt iedere 
stad, ieder dorp, iedere 
buurtschap formeel wel 
onder een Afdeling van de 
Vereniging. Maar dat bete-
kent niet, dat Humanitas daar 
ook actief is. Vaak zijn de 
activiteiten geconcentreerd 
in één van de kernen, waar 
de meest actieve leden 
wonen. Het Gewest Friesland  

vindt terecht, dat er te veel 
`witte vlekken' in de provin-
cie zijn, waar Humanitas fei-
telijk afwezig is en probeert 
iets aan deze situatie te doen. 
Het Gewestelijk bestuur pro-
beert in zo veel mogelijk ker-
nen ten minste één contact-
persoon te vinden. Samen 
moeten alle contactpersonen 
een netwerk gaan vormen, 
waarin de hele provincie kan 
worden 'gevangen'. Zij krij-
gen informatie ter beschik-
king om in de eigen kern te 
verspreiden. Zij hebben de 
beschikking over informatie-
en propagandamateriaal, er 
wordt aan gewerkt om te zor-
gen dat hun adressen plaat-
selijk bekend zijn. Binnen-
kort krijgen zij ook de 
beschikking over standaard 
advertenties voor plaatselij-
ke krantjes en plaatselijk 
gerichte folders, misschien 
ook affiches (maar die moet 
je dan wel ergens kunnen 
ophangen!). 
Bestuurslid Dick Nagelkerke, 
tel 05197-2321 van het 
Gewest Friesland kan colle-
ga-Gewestbestuurders er 
meer over vertellen. 

Persvriendelijk 
Wat maakt Humanitas aan-
trekkelijk voor de pers? Her-
man van den Heuvel, docent 
communicatie in Groningen 
(en géén lid van Humanitas) 
gaf een aantal behartens-
waardige tips tijdens de druk 
bezochte regionale bijeen-
komst van Humanitas-vrijwil-
ligers met leden van het 
hoofdbestuur en medewer-
kers van het Centraal Bureau 
in Haren. 
Aantrekkelijk is: het werk. 
Praten over de prioriteiten 
van de afdelingen. Doe het 
regelmatig, adviseert hij. 
Spreek de journalist rechtst-
reeks aan, zorg voor nieuws 
en informatie. Hoofdbe-
stuurslid en afdelingsbe-
stuurder Jan Renken was het 
helemaal met hem eens en 
voegde er zelf ook een nutti-
ge tip aan toe: behandel alle 
kranten ook op gelijke voet 
en hou er rekening mee, dat 
een dagblad het nooit leuk 
vindt láter met een nieuwtje 
te komen dan de plaatselijke 
huis aan huis-bladen. En hou 
er rekening mee, dat die huis 
aan huis-bladen meestal een 
lange `inlevertijd' hebben 
voor de kopij. 

Koopwoningen 
Kan een koopwoningproject 
voor ouderen in Zeist werke-
lijkheid worden? De afdeling 
Zeist ijvert er hard voor. De 
leden van Humanitas in deze 
stad signaleerden dat bij veel 
ouderen de behoefte bestaat 
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aan een koopwoning. Het 
gaat om een categorie men-
sen die nu al een eigen 
woning heeft, maar deze te 
groot, te bewerkelijk vinden. 
Zij zouden hun stulpje best 
willen verkopen om van de 
opbrengst een kleiner pand-
je te kopen, dat beter aansluit 
bij hun wensen. De afdeling 
onderzoekt nu of het moge-
lijk is om een koopwoning-
project voor ouderen te reali-
seren, dat aansluit bij de spe-
ciale behoeften van ouderen. 
Een paar jaar geleden lan-
ceerde de afdeling Zeist al 
eens een dergelijk project in 
de huurwoningsector. Toen 
werkte de afdeling mee aan 
de totstandkoming van het 
wooncentrum Grote Koppel, 
een aantal huurwoningen 
voor ouderen met gemeen-
schappelijke voorzieningen. 
Dat moet toch ook mogelijk 
zijn in de koopwoningsector, 
redeneert Zeist. Samen met 
de HBB heeft de afdeling een 
aantal voorwaarden geformu-
leerd waaraan zo'n project 
moet voldoen. Het gaat om 
ongeveer dertig woningen 
met een ruime woonkamer 
en twee of drie slaapkamers, 
voorzien van moderne 
gemakken. Daarbij moet het 
wooncentrum een aantal 
gemeenschappelijke ruimten 
hebben. Winkels en andere 
voorzieningen moeten in de 
buurt zijn. Bij het pakket 
dienstverlening moet ook 
onderhoud en beheer wor-
den opgenomen. 
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Humane begin ce_en ge_clen 
ook voor ged- eb'nearden 

Jan Klip is voorzitter van 
Afdeling Arnhem 

'Ooit zag ik eens hoe iemand tijdens 
de drukte op een stationsperron de 
tas van een oude vrouw wegrukte. Ik 
hoopte onmiddellijk dat de dief zou 
worden gevangen. Het vergelden 
van onrecht is één van de uitgangs-
punten van ons rechtssysteem. Daar-
toe wordt soms gevangenisstraf 
opgelegd. Twee andere uitganspun-
ten van gevangenisstraf zijn het 
beschermen van de samenleving 
tegen onrecht en het verbeteren van 
het individu die door de rechter is 
veroordeeld. 
Er zijn landen waar wraak centraal 
staat in het rechtssysteem. Dat zijn de 
landen waar Amnesty International 
over rapporteert. Ook in ons land 
bestaat de neiging om extra accent te 
leggen op het aspect van vergelding. 
Een groeiend aantal mensen is voor 
het invoeren van de doodstraf. Dat is 
een teken aan de wand. Veel aan-
dacht voor vergelding betekent dat 
de andere twee doelen van straf in de 
verdrukking komen. Kijk maar eens 
naar de misselijkmakende discussie 
over het plaatsen van twee gedeti-
neerden in één cel. Men wil kennelijk 
een principiële opvatting -het recht 
op privacy- opgeven ter wille van 
vergelding. 
Zulke zaken tasten ons rechtssysteem 
aan en betekenen een aanslag op 
onze democratische verhoudingen. 
Gedetineerden hebben recht op 
dezelfde humane behandeling die 
buiten gevangenismuren geld. Daar 
hebben wij nog vaak moeite mee. 
Veel mensen vinden het maar soft als 
je zegt dat gedetineerden in de 
gevangenis recht hebben op een 
humaan bestaan. Er is mij wel eens 
gevraagd of ik wel goed bij mijn 
hoofd ben. 
Maar niemand heeft er voordeel bij 
door gevangenen humane waarden 
en normen te onthouden. De gedeti-
neerde zelf niet en de samenleving 
evenmin. Gedetineerden zijn heel 

eenzaam. In Arnhem zijn vier vrijwil-
ligers van Humanitas actief in een 
project om gevangenen te bezoeken. 
Driekwart van de gedetineerden in 
Arnhem ontvangt zelden tot nooit 
bezoek van familie of kennissen. 
Onderling contact tussen gedetineer-
den is oppervlakkig, vanwege het 
grote wantrouwen. 
Op deze manier raken gedetineer-
den sociaal vervreemd. Zij voelen 
zich geïsoleerd en komen los te staan 
van de samenleving. Een sociaal 
ritme, zoals een arbeidsritme, raken 
zij ontwend. Bovendien hebben zij na 
hun gevangenschap vaak het etiket 
van gedetineerde. Een personeels-
chef die merkt dat zijn sollicitant in de 
gevangenis heeft gezeten, zoekt lie-
ver een ander. Veel gedetineerden 
willen graag breken met het verle-
den. Maar doordat zij sociaal zo wei-
nig houvast hebben, is de kans groot 
dat zij weer in hun oude circuit terug 
vallen. 
Er zijn mensen die het er voor over 
hebben om gevangenen op te zoeken 
en te zorgen dat zij contact met de 
buitenwereld onderhouden. Wij 
moeten de mogelijkheden aangrij-
pen om gedetineerden te helpen om 
hun plaats in de samenleving te 
behouden. De schade die zij hun 
slachtoffers hebben aangebracht is 
vaak moeilijk herstelbaar. Materiële 
vergoedingen helpen daar weinig 
bij. Het zou een goede zaak zijn als 
een dader later uit vrije wil contact 
zoekt met het slachtoffer of diens 
relaties. De schade kan niet echt wor-
den hersteld. Maar het kan wel hel-
pen om de emoties te verzachten. 
Hier ligt een taak voor Humanitas. 
Vrijwillige hulp voor gedetineerden 
is erg moeilijk. Het is een druppel op 
de gloeiende plaat. Maar veel drup-
pels maken ook een emmer vol.' 
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