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Spanje 
Om gezondheidsredenen woon ik in Spanje, in 
Alfaz del Pi. Maar in de zomermaanden is de tem-
peratuur dermate hoog, dat het wenselijk is elders 
te vertoeven. Wie ziet een mogelijkheid voor mij 
om tijdelijk in Nederland te verblijven? Mijn adres 
is bekend bij de redactie van Van Mens tot Mens, 
die uw reactie graag aan mij wil doorsturen. 

T.W. WEIJMANS 

The International Humanist 
and Ethical Union (IHEU) 

considers to appoint a full time 

Executive Director 
in the IHEU head office in Utrecht as 
from January 1, 1994. 

Persons who are interested in this 
vacancy can ask for detailed infor-
mation from the IHEU secretariat, 
Nieuwegracht 69a, 3512 LG Utrecht, 
tel. 030-31.21.55, fax 030-36.41.69. 

Selected applicants must be prepa-
red to come to the IHEU Executive 
Committee meeting in Berlin in July 
1993 to meet the EC members. 

Applications should reach the IHEU secretariat 
before July 1, 1993. 
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HUMANITAS 
De Vereniging Humanitas 

houdt zich bezig met vele ver-
schillende vormen van maat-
schappelijke dienstverl

ening  

en samenlevingsop
bouw•  

Humanitas
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nistische uitgangspunten van 
eigen verantwoordelijkheid en 
zelfbeschikking aanvaart, in 
solidariteit met de medebewo- 

ners van deze planeet. 
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 tbus 71, 
Opzeg- 

ging eveneens schriftelijk aan 
hetielfde adres, mits ontvan-
gen voor 3 december, gaan in 
per I januari daaropvolgend. 

Postgiro 582.000  

Postgiro ledenadministratie:  

294050 t.n.v. Humanitas, 
Amsterdam. 

Nieuwe directeur voor 
Humanitas 
Aad van Oosten krijgt 
per 1 augustus een 
opvolger als directeur 
van het Landelijk 
Bureau Humanitas. Het 
is de 42-jarige Braban-
der F.W. (Fred) Nelen, 
momenteel nog hoofd 
van het provinciaal 
bureau en secretaris 
van het provinciaal 
bestuur van het Neder-
landse Rode Kruis in 
Noord-Brabant. 
De heer Nelen is opge-
leid als maatschappelijk 
werker en was in die 
functie werkzaam bij de 
Sociale Dienst in 's Den 
Bosch. Ook was hij 
onder meer als project-
leider belast met 
opvang en begeleiding 
van asielzoekers en 
vluchtelingen en coiir-
dinator woonwagen-
werk in Den Bosch. Met 
het vrijwilligerswerk is 
hij goed bekend: ook 
het Nederlandse Rode 
Kruis is in principe een 
vrijwilligersorganisatie, 
met een bescheiden 
ondersteuning door 
betaalde medewerkers. 
Fred Nelen zal Aad van 
Oosten niet opvolgen 
als secretaris van het 
hoofdbestuur. Beide 
functies zullen na het 
aftreden van Aad van 
Oosten niet langer in 
één persoon zijn ver-
enigd. 
In een van de komende 
nummers van Van Mens 
tot Mens zal de redactie 
u de heer Nelen nader 
voorstellen. 
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Conferentie minti-culturele samenleving 

Integratie is minder 

Op 8 mei organiseerde 
Humanitas in de Jaar-

beurs te Utrecht een con-
ferentie over de multicul-

turele samenleving. Op 
de AVA van 1992 besloot 

Humanitas werk te maken 
van de multiculturele 

samenleving. 
Verschillen in etniciteit 
mogen evenmin gelijk-

waardigheid van mensen 
in de weg staan als bij-

voorbeeld leeftijd, 
geslacht of seksuele 

geaardheid. Toch kent 
Humanitas maar een 

bescheiden deelname 
van mensen van niet-

Nederlandse herkomst. 
Ook wordt door gekleur-

de Nederlanders naar 
verhouding veel minder 
gebruik gemaakt van de 
hulp- en dienstverlening 
door Humanitas. Kennen 
we elkaar soms niet? Die 
situatie wil Humanitas de 
komende jaren doorbre-

ken. De conferentie op 
8 mei was daartoe een 

eerste aanzet. 
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Humanitas voegde gelijk daad bij 
het woord. De Stichting Landelijke 
Federatie van Welzijnsorganisaties 
voor Surinamers en Humanitas pre-
senteerden een samenwerkings-
overeenkomst, die door de respec-
tievelijke voorzitters, mevrouw 
H.I.Burleson en George Brouwer, 
werden ondertekend. Die overeen-
komst behelst het toegankelijk 
maken van elkaars netwerken, 
het starten van samenwerkingspro-
jecten, het aanknopen van contacten 
en zo mogelijk uitwisselingen binnen 
de verschillende bestuurlijke en pro-
fessionele geledingen van de orga-
nisatie, het overdragen van kennis 
en expertise en het versterken van 
de internationale betrekkingen van 
de welzijnsorganisaties. Het prakti-
zeren van deze voornemens zal een 
van de belangrijkste aandachtspun-
ten vormen voor een vervolg aan de 
conferentie. 
De conferentie stond in het teken van  

integratie van autochtone Nederlan-
ders en allochtone medelanders. 
Maar voor werkelijke gelijkwaardig-
heid is nog heel wat nodig. 
A. Apostolou, lid van de Tweede 
Kamer voor de PvdA, verstaat onder 
integratie het streven van maat-
schappelijke groepen om zichzelf 
toegang te verschaffen tot maat-
schappelijke goederen als huisves-
ting, onderwijs en arbeid. Dit streven 
moet collectief zijn. Individueel lukt 
het niet of nauwelijks. Instellingen, 
organisaties (zoals Humanitas), moe-
ten leden van etnische groepen 
opnemen in hun besturen. 
Toch spreekt de PvdA over migran-
tenbeleid. Etnische minderheden 
laten zich nog steeds op die hoeda-
nigheid aanspreken, gezien de 
belangstelling van etnische minder-
heden voor een PvdA-debat over dit 
onderwerp. Het is exact de roltoe-
wijzing waar L. Kortram, voorzitter 
van de Federatie van Surinaamse 
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Humanitas kan bij haar streven om 
culturele en etnische integratie te 
bevorderen, teruggrijpen op al 
eerder genomen initiatieven. In 
Overijssel werd samen niet een 
aantal kerken en met steun van de 
provincie het ontmoetingsproject  

'Op elkaar aangewezen' uitge-
voerd. Werkwijze en ideeën wer-
den neergelegd in de gelijkn.arnige 
brochure door Sonja Sie, vrijwilli-
ger van Humanitas in Overijssel. 
In Doetinchem is het project Vrou-
wen In Culturele Uitwisseling 
(VICU) al sinds 1988 actief. Dat is 
evenzeer gericht op ontmoeting en 
kennismaking. 

Opvallend was dat beide projec- 

ten gebruik maakten van eert zeelt  

directe benadering 'van mens tot 
mens' . Zij spraken gewoon Men-
sen in supermarkten en wachtka, 
roers van de tandarts aan om hen 
bij projecten te betrekken. De ont,  

moeting en het elkaar informerexx 
staan centraal. 

Welzijnsinstellingen, eerder die 
ochtend over sprak. Zij had in haar 
promotieonderzoek de inter-etni-
sche ongelijkheid in Nederland 
onderzocht. Die heeft volgens haar 
veel te maken met een patroon dat 
men wel aanduidt met roltoewijzing. 
Autochtone, witte Nederlanders zijn 
degene die aangeven hoe zij rela-
ties tussen gekleurden en witten 
beoordelen. De gekleurden spelen 
daarbij de rol van toeschouwer. 
Kortram illustreerde dit met een 
voorbeeld. 

In een trein zit een Nederlander 
tegenover een Surinamer. De 
Nederlander vertelt spontaan: 'Ik 
vind discriminatie maar niks. Ik 
heb niets tegen buitenlanders en 
ook in de trein ga ik gewoon 
tegenover hen zitten. Ik zeg 
maar: zolang mensen maar 
beschaafd zijn.' 

In dit verhaal is het de Nederlander 
die een oordeel velt over zijn uit-
gangspunten en grenzen in het 
maatschappelijk verkeer met 
gekleurde Nederlanders. Onder-
vraagde mensen in Kortrams onder-
zoek vonden een dergelijk gedrag 
normaal en goedbedoeld. Zij zagen 
het niet als bevooroordeeld. Van de 
Surinamer in de trein wordt ver-
wacht dat hij het gesprek ook zo 
ervaart. En dat hij daarmee vanzelf-
sprekend accepteert dat deze witte 
Nederlander die uitgangspunten en 
grenzen stelt in zijn sociaal verkeer 
met gekleurde mensen. 
Een omkering van het voorbeeld 
(de Surinamer als beoordelaar en 
de witte Nederlander als toeschou-
wer), riep bij ondervraagden geen 
herkenning en zelfs ontkenning op. 

Gelijkwaardigheid bestaat pas 
dan als iedereen de ruimte krijgt 
om situaties mede te beoordelen. 
Gelijkwaardigheid in de context 
van multicultureel samenleven 
en -werken, behoeft voorwaarden 
om witte en gekleurde Nederlan-
ders te ondersteunen in hun actor-
rol als beoordelaar. 
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Kortram onderzocht of deze roltoe-
wijzing niet alleen in de dagelijkse 
omgang maar ook in minderheden-
beleid, volwasseneneducatie en 
sociale wetenschappen voorkwam. 
Wat betreft het minderhedenbeleid 
baseert zij zich op de minderhe-
dennota van 1983: 'Hoewel witte en 
gekleurde burgers met elkaar mul-
ticultureel moeten leren samenle-
ven en hoewel witte en gekleurde 
burgers beide behoefte hebben 
aan nieuwe vaardigheden, inzich-
ten, kennis en houdingen om een 
nieuwe samenlevingsstructuur  en 
samenlevingscultuur te ontwikke-
len, worden als doelgroep van de 
beleidsbemoeienissen de gekleur-
de burgers aangewezen. Het 
beleid draagt in die zin dan ook de 
naam minderhedenbeleid of 
allochtonenbeleid. Allochtone 
Nederlanders vervullen hierin een 
toeschouwersrol. Zij moeten zich 
vaardigheden eigen maken. Zij 
moeten zich zodoende instellen op 
de Nederlandse samenleving,  cul-
tuur, omgangsvormen, gewoonten 
en uitgangspunten. Dat is bij uitstek 
een toeschouwersrol. 
Het antwoord op de onderzoeks-
vraag luidde dus bevestigend 
evenals op de andere twee onder-
zochte beleidsterreinen. Met deze 
neiging om gekleurde Nederlan-
ders in een toeschouwersrol  te 
dringen, verdwijnen ook hun alge-
mene en maatschappelijk zinvolle 
oordelen, hun algemene inzichten, 
denkbeelden, kennis en vaardig- 
heden. 

Dienstverlening moet zich in de 
toekomst dan ook minder richten 
op aparte groepen. Apostolou 
meent dat algemene voorzieningen  
hun dienstverlenende taak aan 
etnische minderheden moeten 
oppakken. Categoriale voorzienin-
gen, die zich sterk op etnische min-
derheden richten, moeten worden 
opgeheven. Organisaties van de 
etnische groepen moeten  daarop 
toezien. Leden van deze organisa-
ties reageerden echter fel op dit 
betoog.  Het ontbreekt hen aan sub- 
sidies daarvoor. 



Ook in projecten in Den Haag, waar 
men koos voor een levensbeschou-
welijke invalshoek, 'geloven in de 
buurt' (humanisme, christendom, 
islam enz.). Een andere originele 
vondst in Den Haag was de organi-
satie van een 'wereldreis' door Den 
Haag langs de accommodaties van 
verschillende culturen: de synago-
ge, een hindoestaanse tempel, een 
katholieke kerk... Kortom, voldoen-
de ideeën voor afdelingen om aan 
te pakken. 
Wat betreft kinderopvang werd 
geconstateerd dat de huidige loca-
ties zodanig gekozen zijn dat men 
niet al te zeer te maken heeft met 
allochtonen. Belangrijke punten 
voor het toegankelijk maken van 
voorzieningen zijn hygiëne (van 
extra belang voor allochtonen) en 
herkenbaarheid (de etnische 
samenstelling van het personeel 
moet enigszins een afspiegeling 
vormen van die van de kinderen). 
Bij de hulpverlening aan rand-
groepjongeren (men sprak liever  

van jongeren met een meervoudige 
problematiek) bleek het culturele 
aspect een belangrijke rol te spe-
len. Men pleitte daarom ook voor 
het categoriseren van instellingen 
om beter te kunnen aansluiten bij de 
vraag. Prakti-
sche adviezen 
werden deels 
ingebracht 
door 'Jouw Pro-
ject' van Huma-
nitas uit Rotterdam. Betrek met 
name ouderen bij de hulpverlening 
aan jongeren en zoek de jongeren 
op. 
Verlaag je eens tot het MacDonalds-
niveau. Kortom je moet ook vanuit 
de hulpverlening aan acquisitie 
doen. Een mogelijke ingang is for-
mulierenhulp aan oudere allochto-
nen (invullen van belasting- en kin-
derbijslagformulieren). Je rolt dan 
vanzelf in de problematiek. 
In de Verstandelijk Gehandicapten-
zorg zijn voor de opzet van nieuwe 
voorzieningen de wachtlijsten van  

groot belang. Ouderorganisaties 
hebben daarop een grote invloed. 
Allochtonen participeren blijkbaar 
weinig in deze ouderorganisaties en 
het verdient dus aanbeveling deze 
toegankelijker te maken. 
Op het gebied van de ouderenzorg 
is culturele integratie dringend 
noodzakelijk. 
Petra van Mechelen, projectmede-
werker bij het NIZW, houdt zich 
bezig met het toegankelijker maken 
van bejaardenhuizen en verzor-
gingshuizen (intramurale voorzie-
ningen). Zij wees op de vergrijzing 
van de allochtone bevolkingsgroep, 
die twee keer zo snel gaat als onder 
autochtone Nederlanders. Toch 
werd er opgemerkt dat we proble-
men niet moeten overdrijven. Hoe-
wel er een relatief grote vergrijzing 
plaatsvindt, gaat het uiteindelijk nog 
om kleine aantallen. Bovendien is 
niet elke allochtone oudere zorg- of 
hulpbehoevend. Van belang is dat 
iedereen is geïnformeerd over 
bestaande zorg en voorzieningen. 
En vooral dat voorzieningen zich 
kunnen aanpassen. 
Wel moet de vraag naar zorg duide-
lijk zijn. In dat kader kan het project 
Over Wonen van Ouderen Gespro-
ken van Humanitas een rol spelen. 
Bovendien zijn er door het NIZW 
varianten gemaakt op het project 

die gebruikt 
kunnen wor-
den. Daar-
naast heeft 
Humanitas ook 
de nodige 

ervaring met het creëren van 
`eigen' voorzieningen, bijvoorbeeld 
het starten van een woongroep. 
Multi-culturele integratie lijkt moei-
lijker dan het is. In werkelijkheid is 
deze integratie al een stuk verder 
dan vaak wordt aangenomen. Veel 
projecten die deze integratie bevor-
deren, worden vaak niet als zodanig 
herkend. Dat komt omdat zij hun 
doel zo goed treffen. Waar integra-
tie is, springen verschillen niet 
meer in het oog. 

LILLIAN SCHULTE 

Verlaag je eens tot het 
MacDonalds-niveau 
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Het multi-culturele 
verpleeghuis 

`Mensen moeten 
openstaan 

voor elkaar' 
Als je het verpleeghuis 
De Schildershoek in de 

Haagse Schilderswijk 
binnenloopt valt meteen 

op dat er veel verschil-
lend gekleurde mensen 

rondlopen: Hindoestaan-
se en Creoolse Surina-

mers, Hollandse Neder-
landers, enkele Turken, 

Chinezen en Indonesiërs. 
Een kwart van de bewo-
ners van de somatische 

afdeling is van allochtone 
afkomst. Het verpleeg-

huis heeft een multi-cultu-
reel zorgbeled 1 De keu-

ken houdt bij de berei-
ding van het eten reke-
ning met verschillende 

religies. Naast christelijke 
en mohammedaanse 

diensten is er ook een 
hindi-dienst. Buitenland-
se feestdagen (zoals het 

hindoestaanse Nieuwjaar) 
d. En om worden er gevier  

taalproblemen met niet 

Nederlands-sprekende  
bewoners op te vangen 

kan een zogenaamde 
tolken-telefoon worden 

ingeschakeld. 

BART SCHENKE 
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Verpleeghuis De 
Schildershoek bestaat 
nu vijf jaar en is het 
resultaat van de 
samenvoeging van 
drie voormalige ver-
pleeghuizen. De 
Schildershoek is het 
enige verpleeghuis in 
het centrum van Den 
Haag. Het biedt plaats 
aan 60 somatische en 
120 psycho-geriatri-
sche bewoners. In de 
Schilderswijk en in de omliggende 
wijken wonen veel mensen van ver-
schillende nationaliteiten. In verge-
lijking met andere verpleeghuizen 
worden er in de Schildershoek veel; 

vindt directeur Chris Waterborg,  
migranten verpleegd. 'Goede zorg', 

vindt in dat je de zorg aanpast aan 
de bewoners. Dus ook rekening 
houdt met hun verschillende cultu-
rele achtergronden.' Dat heeft ook 
zijn weerslag op de werknemers. Zij  
hebben direct te maken met ver-
schillende culturele normen en 
waarden en met taalproblemen. 
`Wij willen voor alle medewerkers, 
bewoners en vrijwilligers informa-
tiebijeenkomsten organiseren  over 
de verschillende levensovertuigin-
gen,' zegt Waterborg. 'Van de ver-
plegingsdienst is zo'n 60 procent 
allochtoon. Geen bewuste keuze. 
Migranten komen hier veelal solli-
citeren via mond-tot-mond-reclame. 
Het tekort aan ziekenverzorgenden 
vullen wij tijdelijk aan met ongedi-
plomeerde verpleeghulpen, die bij 
ons een extra cursus krijgen. Het is 
belangrijk dat we werknemers uit 
migrantengroepen hebben.  Het 
personeel moet een afspiegeling 
zijn van de bewoners in het ver-
pleeghuis. Helaas hebben we nog 
geen migrante medewerkers op lei-
dinggevende functies hoger dan unit-hoofd.' In de Schildershoek is 
de helft van het personeel gekleurd. 

Samenwerken vervaagt culturele 
verschillen en vooroordelen. Maar 
een 'witte' minderheid blijkt her-
kenbare problemen op de werk-
vloer te hebben: 'Als ik alleen met 
Surinaamse collega's werk voel ik 
me soms een vreemde.' Gerrit Jan 
Hoogeland, hoofd verplegings-
dienst, weet van het 'minderheden-

probleem' dat zich soms onder het 
`witte' personeel voordoet. Hij is 
voorzitter van de stuurgroep die het 
multi-culturele beleid coordineert 
en uitvoert. le moet er voor zorgen 
dat de mensen, die met elkaar wer-
ken, openstaan voor elkaar. Hoe? 
Daar zijn we nog niet achter. 
Autochtonen en allochtonen bij 
elkaar zetten en maar kijken wat er 
van komt? Je moet de verschillen 
onderling in ieder geval bespreek-
baar maken, dan ben je al een heel 
eind. Je kunt bijvoorbeeld een mid-
dag organiseren waar een Islamiti-

sche collega vertelt  wat het voor 
haar betekent in een verpleeghuis 
te werken. Ze kan vertellen wat wer-
ken tijdens de Ramadan  inhoudt. 
Zo'n Confrontatie werkt. Er volgt een 
discussie. Je hoeft er dan nog niet uit 

zijn maar er wordt dan te tenminste 

Open over gesproken. Zeker, het 
kost tijd 	 je  krijgt er 

en moeite, maar 
Ook wat voor terug: een open orga-
nisatie,,waarin werknemers het ge-
voel hebben dat ze zelf ook iets heb, 
ben in te r  

.10 engen. 



Wn  kansen voor OWOG  
Het Humanitas/ANBO-

project Over Wonen van 
Ouderen Gesproken 

(OWOG) staat te boek als 
initiatief om de stem van 

ouderen in de huisvesting 
te versterken. OWOG 

helpt ouderen om wonen 
te zien in het perspectief 

van ouder worden. Om 
van daar uit de eigen 

woontoekomst te contro-
leren. Via het OWOG-pro-
ject zijn al heel wat oude-

ren in de weer geweest 
met hun eigen woontoe-
komst. En de ontwikke-

ling van het OWOG-pro-
ject staat niet stil. 

Nieuwe ontwikkelingen 
zijn de instelling van een 

OWOG-projectbureau, de 
aanstelling van een 

OW0G-projectcoCirdina-
tor en de beschikbaar-

heid van nieuw OWOG-
werkmateriaal. 

Het in 1985 gestarte OWOG-project 
heeft tot 1991 zo'n zestig plaatselijke 
initiatieven gekend. Tijd om balans 
op te maken vond men toen. Twee 
jaar geleden is het OWOG-project 
dan ook in opdracht van Humanitas 
en de Algemene Nederlandse Bond 
van Ouderen geëvalueerd. Het leid-
de tot een herijking. De in het pro-
ject toegepaste werkwijze (OWOG-
methode) zou in het vervolg het best 
voor drie afzonderlijke doelen kun-
nen worden ingezet. Voor bewust-
wording over wonen, voor woon-
emancipatie en voor onderzoek 
naar wensen op het gebied van 
wonen. Het OWOG-werkmateriaal 
zou moeten worden aangepast. En 
verder zou er gezorgd moeten wor-
den voor een geschikte ondersteu-
ningsstructuur. Humanitas en ANBO 
zagen dit wel zitten, maar zochten 
medefinanciers voor de realisatie. 
Omstreeks de afgelopen jaarwisse-
ling gaf het ministerie van Volks-
huisvesting, Ruimtelijke Ordening 
en Milieu (VROM) aan tot een 
bedrag van plusminus 250 duizend 
gulden voor financiële ondersteu-
ning te willen zorgen. Vooruit 
lopend op een definitieve toewij-
zing van subsidie, besloten Humani-
tas en de ANBO tot het instellen van 
een (tijdelijk) OWOG-projectbu-
reau en het aantrekken van een 
part-time projectcoiirdinator. Al 
eerder was besloten tot het uitwer-
ken van (ver)nieuw(d) OWOG-
werkmateriaal. 

Projectbureau 
Per 1 april werd het OWOG-project-
bureau geopend, en werd Gert Los 
als projectcoördinator aangesteld. 
Hij zal werken aan een reeks van 
zaken die de invoering en uitvoe-
ring van het OWOG-project ten 
goede komen, zoals het helpen 
organiseren van cursussen en trai-
ningen voor zowel vrijwillig 
OWOG-kader als ondersteunings-
functionarissen en het verkopen en 
organiseren van de uitvoering van 
OWOG als onderzoek naar wensen 
over wonen. Gert Los kan worden 
gebeld wanneer er vragen zijn over  

OWOG-initiatieven. Hij zal zo veel 
mogelijk ter aanvulling van de 
regionale OWOG-steungroepen of 
stichtingen werken. Hij houdt zich 
dus niet bezig met het zelf uitvoeren 
van plaatselijke OWOG-projecten. 
Het OWOG-projectbureau is met 
uitzondering van de donderdagen 
dagelijks bereikbaar op het adres 
Sarphatistraat 4 te Amsterdam, tel. 
020-62.62.445. 

Nieuw werkmateriaal 
Na de evaluatie van het,OW0G-pro-
ject is vrij snel besloten tot aanpas-
sing van het OWOG-werkmateriaal. 
De toepassing van de OWOG-
methode kreeg voor elk afzonder-
lijk doel een eigen naam: OW0G-
Woonbewust, OWOG-Woonactief 
en OWOG-Woonwenselijk. Inmid-
dels ligt er voor iedere toepassing 
een uitgebreid (ver)nieuw(d) pak-
ket klaar. Beschikbaar is een hand-
leiding voor vrijwilligers om de 
OWOG-methode voor bewustwor-
dings-doeleinden in te zetten. Klaar 
ligt ook een handleiding voor 
beroepskrachten en  gespecialiseer-
de vrijwilligers, die de OWOG-
methode willen gebruiken als 
opstap naar woonactiviteiten. Ook 
het specifieke bij de OWOG-metho-
de behorende algemene werkmate-
riaal is gereed. Te weten een geheel 
vernieuwde uitvoering van de bro-
chure 'Keus Genoeg', een set uit-
sprakenkaartjes, woonmenukaar-
ten, een diaserie 'Kiezen voor uzelf', 
een video 'Een leven lang wonen' 
en begeleidend foldermateriaal. Al 
het materiaal is te bestellen bij het 
OWOG-projectbureau. Voor Huma-
nitas- en ANBO-afdelingen gelden 
gereduceerde prijzen. 
Ook voor de toepassing van de 
OWOG-methode als kwalitatief 
woonwensenonderzoek (OWOG-
Woonwenselijk) is een aparte hand-
leiding gemaakt. Deze uitvoerings-
vorm zal echter vooralsnog alleen 
en uitsluitend met beroepskrachten 
plaatsvinden. 

MICHAEL KERKHOF 
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De groep kinderen in een 
kinderdagverblijf is niet 

altijd een afspiegeling 
van de bevolking van de 
wijk of gemeente, waar 

het centrum is gevestigd. 
Zo ook in Humanitas-kin-

derdagverblijf Domino. 
Domino ligt in Boxtel, een 

gemeente met veel 
allochtonen. In het kin-
derdagverblijf zijn die 

echter nauwelijks te vin-
den. Het team van Domi-

no legt zich bij die situatie 
niet zomaar neer. 

Al voor de start van het kinderdag-
verblijf had de gemeente Boxtel dui-
delijk gemaakt ervan uit te gaan dat 
de Stichting Kinderopvang Humani-
tas actief zou zijn in wat wordt 
genoemd het intercultureel werken. 
De bezoekersgroep zou representa-
tief moeten zijn voor de plaatselijke 
bevolking.. Zover zijn ze in Domino 
nog niet. 
Daarom gaat het team dit jaar werken 
aan een intercultureel beleidsplan, 
waarin onder andere een plan voor 
gerichte wervingsactiviteiten wordt 
opgenomen. Het kinderdagverblijf 
werkt echter met een wachtlijst, die 
voorlopig alleen maar zal groeien. Al 
zou het lukken op een effectieve 
manier informatie over kinderop-
vang bij Turkse en Marokkaanse 
gezinnen te krijgen, dan nog kunnen 
kinderen, die worden aangemeld, 
met een beetje pech pas een jaar na 
dato worden geplaatst. 
Als mogelijke oplossing op korte ter-
mijn denkt teamleidster Mirjam Brus-
sée aan een aantal extra plaatsen 
voor allochtone kinderen. 

Maar ook voordat er allochtone kin-
deren en ouders komen, is aandacht 
voor intercultureel werken belang-
rijk. Het dagverblijf laat dit bijvoor-
beeld in de inrichting zien. Er han- 
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Interculturele kinderopvang 
in dagverblijf Domino te Boxtel 

gen posters uit andere landen, er zijn 
poppen uit andere landen, in de ver-
kleedkist zitten niet alleen Hollandse 
jassen en mutsen en bij de aanschaf 
van nieuw speelgoed worden de 
(nog zeldzame) catalogi van leveran-
ciers van intercultureel spelmateriaal 
naast de meer gangbare folders 
gelegd. 

Veel belangrijker nog is de houding 
van het team. De leiding moet bereid 
en in staat zijn, mensen uit andere 
culturen en hun gewoonten te accep-
teren. Individuele teamleden moeten 
zichtbaar openstaan voor vragen en 
wensen van ouders. Iets dat overi- 
gens voor alle ouders belangrijk  
Naast de houding van het team is ook 
de samenstelling ervan belangrijk. Irt 

Domino werken twee allochtone leid- 
sters. 

	is. 

In Domino kunnen deze leidsters een 
brugfunctie vormen en vertrouwens-

persoon worden voor allochtone  

ouders. Verder ziet Mirjam voor hen 
een taak weggelegd in het verder 
o
tenitzilkikn het

ele  
kinderdagverblijf.

nvaninterculturele activi_ 
Zo 

zullen in de toekomst feesten uit 
andere culturen een plaatsje krijgen 
in het programma. 

„klus" voor  Dit wordt overigens geen 
alleen de allochtone leidsters.  

s  

hele team moet hieraan een Het bijdrage 

leveren. 

 

Die opzet is uitstekend uit de verf 
gekomen in de interculturele week 
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pdracht 

die stagiaire Ans Duijghuisen van 
haar opleiding kreeg. In een 

 

team- 

vergadering werd afgesproken, 
 

ieder een deel van de organisatie 
verzorgen en dat leidde tot een echte  

feestweek die zelfs de regionale per 
haalde. 

 
dat 

Eerst werd het gebouw versierd. 
Iedere dag stond in het teken van e lei  

ander land. 's Ochtends werd begoll, 
nen met in de kring spulletjes uit 
andere landen te laten zien en te ver, 
tellen over het land van die dag. D

e  

benodigde spullen werden geleend

van de Wereldwinkel in Boxtel. Ook 
kinderen zelf brachten van alles me_ 



Beweging vaart onder valse vlag 

`De' Humanisten zijn 
de Humanisten niet 
Er dwarrelt een brochure op mijn bureau. Een 'docu-
ment van de Humanistische Beweging', met daarbij 
een folder over de 'algemene ideeën van de Huma-
nistische Beweging. Nieuwsgierig ga ik lezen. Ten-
slotte maakt ook Humanitas deel uit van wat wel de 
Humanistische beweging wordt genoemd: een aantal 
organisaties die vanuit humanistische beginselen 
handelen, zonder nu per sé een organisatorische 
band met elkaar te hebben. 
Dat 'De Humanistische Beweging' daar niet bij hoort 
blijkt al snel. Een waarschuwing. 

Zij luisterden naar liedjes uit andere 
landen. Er werd gedanst en geknut-
seld (Turkse tapijtjes, Chinese muts-
jes, Spaanse waaiers van kinderteke-
ningen). En ook de Chinese loempia, 
Indonesische kroepoek, het Turks 
brood en de Griekse gehaktballetjes 
ontbraken niet. De kinderen in de 
buitenschoolse opvang leerden Itali-
aanse woordjes en maakten pizza. 

De kinderen genoten en smulden van 
alle hapjes en drankjes, hoewel die 
soms toch anders of pittig smaakten. 
Ook leidsters en ouders reageerden 
enthousiast. Hoewel de gezelligheid 
en feestelijkheid alleen al de moeite 
waard waren, bleek nog een andere 
functie gediend met zo'n intercultu-
rele week: kinderen het verschil 
laten beseffen tussen bijvoorbeeld 
China en Spanje. Ans: 'We kunnen 
hen laten zien dat er meer is dan 
Nederland en dat anders gewoon 
heel leuk is.' 

De interculturele week is voor herha-
ling vatbaar; misschien wordt het wel 
een jaarlijks terugkerende activiteit. 
Mirjam brengt de ervaringen in ieder 
geval in het samenwerkingsverband 
van kindercentra in Boxtel in. Bedoe-
ling van dit samenwerkingsverband 
(waarin ook het opbouwwerk en de 
gemeente meewerken) is van elkaar 
te leren en, waar dat kan, gezamenlij-
ke activiteiten op te zetten. Belang-
rijkste punt van gesprek tijdens de 
vergaderingen is het intercultureel 
werken in het kinderdagverblijf en 
de peuterspeelzalen. Een resultaat 
van de samenwerking is een project 
waarbij allochtone meisjes die een 
opleiding volgen stage lopen in kin-
dercentra. Verder wordt gewerkt aan 
een kist met intercultureel spelmate-
riaal, die zal rouleren onder alle kin-
dercentra. Doel van al deze activitei-
ten is het intercultureel werken in de 
Boxtelse samenleving tot iets vanzelf-
sprekends te maken en zover te 
komen dat de kinderopvang ook 
voor allochtone kinderen en ouders 
zijn functie kan vervullen. 

ANS DENEER-CUSTERS  

Enkele citaten: 'Het Humanisme 
geeft voorrang aan de kwestie van 
het werk tegenover het groot kapi-
taal; de kwestie van werkelijke 
Democratie tegenover de formele 
Democratie; de kwestie van decen-
tralisatie tegenover centralisatie; de 
kwestie van anti-discriminatie 
tegenover discriminatie; de kwestie 
van vrijheid tegenover de onder-
drukking; de kwestie van de zin van 
het leven tegenover de lijdzaam-
heid, de medeplichtigheid en de 
onzinnigheid.' 
`Vanaf het tijdperk van de uitbrei-
ding van het universele kiesrecht, 
dacht men dat er maar één daad 
bestond tussen de verkiezing en de 
beëindiging van de volmacht van de 
volksvertegenwoordigers. Maar 
naarmate de tijd verstreken is heeft 
men duidelijk gezien dat er een eer-
ste daad bestaat door middel waar-
van velen weinigen kiezen en een 
tweede daad waarin deze weinigen 
de velen verraden' door belangen 
te vertegenwoordigen die niets te 
maken hebben met de ontvangen 
volmacht.' 
Volgens de folder streeft de zoge-
naamde Humanistische Beweging 
de sociale transformatie na en 
baseert zij zich op de werken van de 
Latijns-Amerikaanse schrijver en 
denker Silo. Het moge duidelijk zijn, 
dat een en ander niets te maken 
heeft met Humanitas, het Humanis-
tisch Verbond of welke andere 
bekende Humanistische organisatie 

of stroming ook. De enige associa-
tie, die bij mij opkomt is met wat 
een paar jaar geleden nog de 
`Humanistische partij' werd 
genoemd. 
Iedereen mag zich humanist noe-
men. Wie kennis wil nemen van 
deze, zich humanistisch noemende 
`beweging' is daarin vrij. De geci-
teerde (en met vele voorbeelden uit 
te breiden) politieke prietpraat 
maakt echter duidelijk dat het hier 
niet gaat om de humanisten, maar 
om een zich achter valse humanisti-
sche vlag verschuilende groepering 
met zeer enge ideeën. 
Eigenlijk te eng om er veel aan-
dacht aan te besteden. Alleen die 
vlag... U zou kunnen veronderstel-
len dat deze beweging ècht iets met 
Humanisme te maken heeft. 

ERIK STIBBE 
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a. 

Een seizoen vcx 
Als kind kijk je er naar uit. 

Als jongere trek je er op 
uit. Als groot mens moet 

je het regelen. Als de 
jaren vorderen neem je 
het er wat meer van. En 

als je echt oud bent kijk je 
er op terug. 

Zomei 
Vakantie 

‘111111111 

.‹ catLkiorpen 

Kilometer 
per tiar 

Kijk vanuit uw eigen leef-
tijd. Soms is dat een per-
spektief vooruit. Soms is 

het een perspektief terug. 
Soms alleen maar per-

spektief. 
En waar zouden we zijn 

zonder perspektief in ons 

leven? 

De foto's zijn (op één na) 
van Wim van der Ende. 

Die ene is van 
Stan Goudron. 
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`Mensenrechten-minister' 
Van der Stoel wint Van Praagprijs 

het toen nog onder communistisch 
bestuur staande Tsjecho-Slowakije. 
Minister Kooymans onderstreepte in 
zijn toespraak dat mensenrechten 
niet afhankelijk zijn van plaats of 
regime. Hij stelde met zoveel woor-
den dat `de gedachte dat regionale 
mensenrechten boven universele 
mensenrechten uitgaan onaan-
vaardbaar is. 

ging al eens naar de orga-
nisatie Amnesty Interna-

tional, naar vrijdenker 
Anton Constandse, naar 

de schrijvers Simon Car-
miggelt, Annie Romein-

Verschoor, Geert van 
Oorschot en Hella Haas-

se. Posthuum naar de arts 
Piet Muntendam, als voor-

vechter van het recht op 
vrijwillige euthanasie. 
Naar bekende Neder-
landse humanisten als 

Piet Spigt en Hein Roet-
hof. Naar kunst(ver)ken-
ner Pierre Janssen en de 

Duitse oud-ambassadeur 
in Nederland Otto von der 
Gabelentz. Deze door het 

Humanistisch Verbond 
toegekende tweejaarlijk-
se prijs is bestemd voor 
mensen of instellingen, 
die in hun werk op een 

bijzondere wijze de 
humanistische levens-

overtuiging tot uitdruk-
king hebben gebracht of 
zich verdienstelijk heb-

ben gemaakt voor de 
humanisering van de 

samenleving. 
En als die laatste formule-
ring op iemand slaat, dan 
is het wel op Mr. Max van 

der Stoel. 
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Het gebeurt niet dagelijks, dat een 
minister van buitenlandse zaken van 
christelijke huize het woord voert 
tijdens een bijeenkomst van huma-
nisten. Het tekent de bijzondere 
plaats, die Mr Max van der Stoel 
inneemt in de wereld van buiten-
landse politiek en mensenrechten. 
Een niet altijd even gebruikelijke 
combinatie: politiek is de kunst van 
het haalbare en dat geldt voor bui-
tenlandse politiek in het bijzonder. 
De rechten van mensen in het open-
baar aan de orde stellen is zelden 
bevorderlijk voor goede politieke 
en economische verhoudingen tus-
sen twee landen. Toch is dat juist 
wat Max van der Stoel vaak heeft 
gedaan en nog doet. 
Twee voorbeelden zijn wereldbe-
roemd ook buiten Nederland: zijn 
openlijke afkeuring van het toenma-
lige Griekse kolonelsregime en zijn 
steun aan de Charta-beweging in  

Strijdlust 
Max van der Stoel is momenteel  

Hoge Commissaris voor de Etnische 
Minderheden in Europa en speciaal 
rapporteur van de Verenigde Naties 
over de mensenrechtensituatie in 
Irak. De Dr J.P.van Praagprijs, ver-
noemd naar de oprichter van het 

strijdlust  e k  

Humanistisch Verbond, is hem toe-
gend'vteororeezir 

eerbiediging g

ze inzet en 
van de 

menselijke waardigheid en ter 
bevordering van respect voor de 
rechten van de mens'. Over de pro-
blematiek rond minderheden een 
uitspraak van Madzi Rood-de Boer, 
voorzitter 

een oplossing
va n d e j jury: y

v 0
: 

o
' E

r 
 r 
d
i se  alleen      

maar 

 

minder- 

hedenproblematiekmensen- als de 
rechten worden gerespecteerd. Met 
minder kan het niet.' Het verband 
met de brandstichting 

in het  Duitse 

Solingen, waarbij een dag 
eerde

st  
vijf kinderen van Turkse herkom 
de dood vonden, was overduidelijk. 
Mensenrechten-beleid is n

iet altijd 

`openbaar' beleid. Wie resultaat wil 
boeken moet steeds weer afwegen 
welke werkwijze de beste kans 
geeft. Soms moet de keuze valle n 

n op 

lang en geduldig onderhan 
dele 

ucht- zonder daar naar buiten toe r 
baarheid aan te geven. Somsis het 
belangrijk een regime juist in doel 

t
oel 

openbaar aan te spreken. 
Het 

is bij deze keuze belangrijker  
het middel. 	

dan 

van men, 
En 'zolang er voorvechters  

senrechten zijn als Max van der  

Stoel, is er nog hoop - ook 
Verenigde Naties', aldus tenslo 

tt 

minister Kooymans. 	

voor 
de 
e 
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Rein Pijlman: van gezinsvoogd 
tot hoofdbestuurder 

Hij komt uit het onderwijs. 
Hij is inmiddels Inspec-

teur en CoÈirdinerend 
inspecteur voor het 

beroepsonderwijs en de 
volwasseneneducatie. Hij 

is moeilijk bereikbaar 
omdat hij altijd op pad is, 

voor zijn werk, voor 
Humanitas of voor een 

van de andere besturen 
waarvan hij deel uit-

maakt. Hij is makkelijk 
bereikbaar als je eenmaal 

tegenover hem zit omdat 
hij makkelijk praat, vanuit 

een duidelijke sociale 
bewogenheid. Hij is lid 

van Humanitas sinds 
iemand hem vroeg om 

bestuurslid te worden en 
sindsdien niet meer weg 
te denken: Rein Pijlman 

uit Kropswolde, 60, lid 
van het Hoofdbestuur en 

sinds Koninginnedag 
1993 Ridder in de orde 

van Oranje Nassau. 

Het verhaal gaat nog altijd dat je 
vooral lang bij één werkgever in 
dienst moet blijven om ooit voor een 
`lintje' in aanmerking te komen. 
Hoewel Rein Pijlman zijn hele leven 
betrokken is geweest bij het onder-
wijs is daar bij hem geen sprake 
van. Anders zou er voor Van Mens 
tot Mens ook geen reden zijn er aan-
dacht aan te besteden. Rein Pijlman 
kreeg zijn lintje vooral, omdat hij 
niet alleen in zijn werk maar ook 
daarbuiten altijd sterk betrokken is 
geweest bij maatschappelijke ont-
wikkelingen. Als vrijwilliger. 
De eerste vrijwilligersbaan van de 
Groninger Rein Pijlman: gezins-
voogd via Pro Juventute. Waarom? 
Omdat je kinderen soms moet hel-
pen volwassen te worden. Daar kan 
begeleiding voor nodig zijn. Rein 
Pijlman was bereid die begeleiding 
te geven, in zijn vrije tijd. Dat hij een 
geboren bestuurder is bleek al snel. 
Hij werd voorzitter van een welzijns-
stichting voor het open jeugd- en 
jongerenwerk. Tot bleek dat de 
belangen van zijn betaalde en zijn 
onbetaalde baan met elkaar in strijd 
konden raken. Hij hakte de knoop 
door en trad af. Maar zijn kwaliteiten 
waren inmiddels in bredere kring 
opgevallen. Hij werd uitgenodigd 
toe te treden tot het gewestelijk  

bestuur van Humanitas 
in Groningen. Werd 
vervolgens voorzitter 
van dat gewestelijk 
bestuur. Enkele jaren 
later op voordracht 
van dat Gewestelijk 
bestuur lid van het 
Hoofdbestuur van 
Humanitas. De onder-
wijsdeskundige trad 
toe tot de financiële 
commissie. Raakte 
nauw betrokken bij de 
districtsvorming in de 
noordelijke gewesten. 
Daarnaast is hij steeds 
betrokken geweest (en 
nog) bij een reeks van 
besturen op zijn vak-
gebied. 

De belangrijkste taak voor een 
bestuurder in de visie van Rein Pijl-
man: de zorg voor goede randvoor-
waarden voor het uitvoerende werk. 

Voorwaardenscheppend 
Hij pleit voor een voorwaarden-
scheppend bestuur. In nauw contact 
met de vrijwilligers moet het 
bestuur in zijn visie zorgen voor een 
duidelijk beleid, goede ondersteu-
ning, een stimulerende sfeer. Ook 
de grenzen van wat kan en wat mag 
moeten goed zijn aangegeven. Hij 
pleit voor een basispakket van acti-
viteiten, aangepakt door alle Afde-
lingen van Humanitas. Vooral op het 
terrein van het ouderenwerk. 
Aan goed besturen zit ook veel lob-
bywerk vast. Rein Pijlman weet hoe 
belangrijk geld is. Dat geld komt 
niet zomaar door de brievenbus. Er 
moet voor gepraat worden, uitge-
legd. Er moeten doelstellingen op 
papier worden gezet. Subsidiege-
vers moeten kunnen zien wat de 
opbrengst is van hun bijdrage. Ook 
dat is vrijwilligerswerk dat veel 
inzet vraagt, op bestuurlijk niveau. 
Om die deskundige en op maat-
schappelijk welzijn gerichte inzet is 
Rein Pijlman geridderd. 

ERIK STIBBE 
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Moe van 
`Sinds de thuiszorg over 

de vloer komt, zijn we 
behoorlijk in onze zelf-

standigheid beknot', zegt 
een ouder echtpaar, dat 

door middel van thuis-
zorg zolang mogelijk in 

het eigen huis wil blijven 
wonen. Professionele 

thuiszorg, soms voorwaar-
de om zelfstandig thuis te 
kunnen wonen, kan soms 

in het tegendeel verke-
ren. Tegenover dit voor-

beeld staan talloze gunsti-
ge. Toch illustreert deze 
ervaring wat er mis kan 

gaan in de thuiszorg, 
ondanks alle goede 

bedoelingen. 
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Twee tachtigjarige mensen zijn in de 
loop der jaren lichamelijk sterk ach-
teruit gegaan. De radertjes van het 
verstand zijn iets langzamer gaan 
draaien. Maar de twee blijven even 
helder als vroeger. De man doet erg 
veel in het huishouden, ook voordat 
zijn vrouw er lichamelijk het slechtst 
aan toe raakt. Als meneer zelf ook 
lichamelijke klachten krijgt, wordt 
het met de dag moeilijker om die ta-
ken uit te voeren. Hij wordt er dood-
moe van en gaat gebukt onder het 
schuldgevoel dat hij zijn vrouw niet 
voldoende zorg kan bieden. 
De kinderen hebben een eigen taak 
ten opzichte van hun ouders, on-
danks hun eigen bezigheden. Zij 
doen de was, verzorgen de adminis-
tratieve rompslomp, doen bood-
schappen en klusjes en gaan mee 
voor (veelvuldig) bezoek aan de 
huisarts. Zij schenken bovendien 
aandacht aan de psychische nood 
waarin hun ouders steeds vaker ver- 
keren. 

Door de toenemende druk op de 
man en de kinderen, komt het ver-
huizen naar ouderenhuisvesting 
steeds vaker ter sprake. De man 
voelt er veel voor. De vrouw voelt 
niets voor verhuizen. Zij hecht aan 
de langdurige band met het huis en 
de buurt. Zij heeft ook angst voor 
betutteling in een bejaardenoord. 
Als de oude mensen beiden in het 
ziekenhuis worden opgenomen 
komt er rust. Pas na maanden wor- 
den zij ont-
slagen. 
Mevrouw is 
tot weinig 
meer in 
staat. Zij 
stemt in met 
opname in 
een verzor-
gingshuis. 

Uiteraard komen zij op een wacht-
lijst. De situatie thuis wordt nog nij-
pender. De kinderen proberen nog 
vaker te komen dan voordien, maar 
continuïteit kunnen zij Met garande-
ren. Bovendien verliezen de kinde-
ren hun spontane hulpvaardigheid, 
vanwege de verzwaarde last. De  

relatie tussen ouders en kinderen is 
onderhevig aan verzuring. Juist nu 
de ouders de goede band met hun 
kinderen zo hard nodig hebben. 
De wijkverpleegster, voordien al bij 
de verzorging van de ouders 
betrokken, intensiveert de zorg en 
neemt contact op met de gezinszorg. 
Ze neemt een coordinerende rol op 
zich. De wijkverpleegster verstaat 
de kunst om het vertrouwen van de 
twee oude mensen te winnen. Ze 
levert naast de afgesproken zorg 
ook medemenselijkheid. De maaltij-
denservice wordt ingeschakeld. De 
Kruisvereniging zorgt voor medi-
sche en persoonlijke verzorging. De 
gezinszorg
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Na het verschrikte ontwaken uit een 
door slaappillen verwerkte slaap, 
probeert mevrouw zo snel mogelijk 
omhoog te krabbelen. Nog ver-
doofd door de nawerking van de 
medicijnen scharrelt ze op haar 
looprek naar de deur. Daar aange-
komen is ze doodmoe, maar opge-
lucht dat het zonder valpartijen is 
gelukt. Dan gaat de helpster het ont-
bijt klaarmaken en een eventueel 
afwasje doen. Na een kwartier zitten 
dan twee totaal verdwaasde mensen 
aan de ontbijttafel, niet echt in staat 
om te eten. 
De bedden worden meestal opge-
maakt door de helpster. Soms ook 
niet. De po van de toiletstoel (nodig 
omdat de woning zo onhandig is 
ingedeeld) wordt vrijwel nooit 
geleegd. Dus scharrelt meneer na 
zijn ontbijt, met aan één kant zijn 
stok en in de andere hand de po, 
naar het toilet en leegt daar zelf de 
po, grotendeels in de toiletpot. 
Al gauw na deze valse start komt de 
wijkverpleegster. Door haar verzor-
ging en verpleging wordt de men-
selijke waardigheid in huis weer 
enigszins hersteld. 
Daarna is het koffietijd. Die wordt 
vrijwel altijd onderbroken door een 
gang naar de voordeur om de maal-
tijd van de maaltijdenservice aan te 
nemen. 
Maaltijd in huis, gekleed, gewassen  

en verzorgd, nu kan er niets meer 
misgaan. Die droom wordt vaak 
wreed verstoord omdat de flexibele 
hulp meestal bijzonder vroeg op het 
toneel verschijnt om de maaltijd 
warm te maken 
en de tafel te 
dekken. Waar-
schijnlijk heeft 
die vroege 
komst te maken 
met de wisse-
ling van de 
wacht. Na een rustige middag her-
haalt dit tafereel zich vroeg in de 
avond, bij het gereedmaken van de 
avondmaaltijd. Aan het eind van de 
dag zijn de ouderen moe van de 
thuiszorg. 
Natuurlijk kan niet ieder mens 
geholpen worden op de tijd die 
schikt. Toch voelen deze ouderen 
zich opgejaagd. Dat is vooral mede 
een gevolg van het optreden van de 
helpsters. Die houden altijd de jas 
aan, suggererend dat ze meteen 
weer weg moeten. Zij tonen meer 
belangstelling voor het logboek dan 
voor communicatie met de cliënt. 

De gezinszorg gaat voorbij aan het 
feit dat deze mensen, hoewel licha-
melijk versleten, geestelijk nog bij 
de tijd zijn. Die willen dus ook graag 
mee praten over hun eigen situatie. 
Dat gebeurt niet en dat werkt `stan- 

daard-zorg' in de hand. Het echt-
paar rebelleert daartegen door 
sommige taken zelf uit te voeren, 
hoewel ze daar niet toe in staat zijn. 
Daarmee willen zij nog iets van zelf-
standigheid en eigenheid behou-
den. Maar elke actie wordt onmid-
dellijk afgestraft met het dreige-
ment van extensivering van de zorg. 
Een openhartig gesprek zou wel-
licht wonderen hebben verricht. 
Maar bij de gezinszorg valt weinig 
talent voor het omgaan met ouderen 
te bespeuren. In het logboek, op 
zich een prima middel voor de over-
dracht tussen verschillende hulp-
verleners, beklagen helpsters zich 
over de grootte van de afwas als ze, 
na de kopjes te hebben geteld, de 
indruk hebben dat er bezoek is 
geweest. Vaak komt een grote 
afwas door een slechte organisatie 
van het huishouden. Zij gebruiken 
daardoor meer spullen dan nodig. 
Het bezoek doet altijd zelf de afwas. 

Toch ontstaat 
een sfeer dat 
bezoek ontvan-
gen stiekem 
gebeurt. Snel 
tussen de 
diverse gezins-
helpsters in. 

Gelukkig heeft de reguliere hulp 
wel oog voor de problemen van het 
echtpaar. Helaas ziet zij geen kans 
haar ondersteuning te combineren 
met het gewone werk. Zij besteedt 
het leeuwedeel van haar tijd aan 
praten met de ouderen. Zeker nadat 
bekend wordt dat er voor hen een 
ruimte vrij zal komen in het verzor-
gingshuis. 

De aanvankelijke weerzin van 
mevrouw tegen een verzorgings-
huis, is omgeslagen in motivatie om 
zo snel mogelijk het eigen huis te 
verlaten. Dat is vervuild, zonder uit-
zicht op verbetering. De gevreesde 
betutteling in het verzorgingshuis 
kan niet erger zijn dan die door de 
gezinszorg. 

JEANNET VAN GANZEWINKEL 
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Commentaar Humanitas op regeringsbeleid 

Kinderopvang moet 
basisvoorziening worden 

Is kinderopvang een han-
dige truc voor werkge-
vers als zij in tijden van 

een krappe arbeidsmarkt 
te maken krijgen met een 

toenemende behoefte 
aan meer vrouwelijk per-
soneel? Of dient kinder-
opvang om vrouwen om 
vrouwen ook in de prak-

tijk gebruik te laten 
maken van gelijke rech-

ten, die ze in theorie heb-
ben? Humanitas kiest 

voor het laatste. Als ook 
de regering die mening is 
toegedaan zouden scena-
rio's moeten worden ont-

wikkeld, waardoor kin-
deropvang kan uitgroeien 

tot een volwaardige 
basisvoorziening. Dat is 
een van de belangrijke 

conclusies van de Stich-
ting Kinderopvang Huma-
nitas naar aanleiding van 

de beleidsvoornemens 
van de regering over de 
Kinderopvang na 1993. 
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De regering heeft besloten het bud-
get voor kinderopvang voor de 
jaren na 1993 niet te verminderen. 
Er treden wel verschuivingen op in 
de doelstelling. Op dit moment 
betalen werkgevers niet meer dan 
25 á 30% van de kosten. Van het 
totale aanbod komt echter meer dan 
90% terecht bij mensen met een 
betaalde baan. Daar wil de regering 
verandering in brengen. Doel is op 
den duur te komen tot een omkering 
van de verhoudingen: 70% van de 
kinderopvang voor rekening van de 
werkgevers, 30% gesubsidieerd 
door de overheid. 
Ouders met een werkgever die een 
kinderopgangregeling heeft getrof-
fen, hebben in veel gevallen géén 
toegang meer tot de 'algemene' 
plaatsen. Daar staat tegenover dat 
ouders in dienst van een werkge-
ver, die niets regelt, die toegang 
wèl hebben. Werkgevers die de 
emancipatie serieus nemen worden 
op deze wijze benadeeld. Humani-
tas acht dat onrechtvaardig. 

Gastouderopvang 
Humanitas is van mening dat gastou- 
deropvang moet worden behandeld 

als volwaardig alternatief voor de 
kinderdagverblijven. Gastouderop-

vang is flexibel en dus op maat te 
snijden. Zeker voor de kleinste kin-
deren kiezen ouders graag voor 
deze vorm vanwege de kleinscha-

ligheid en in samenhang daarmee 
de persoonlijke en intieme sfeer. 
Dan moeten voor gastouders echter 
ook betere regelingen worden ont-
wikkeld. 

Verschillen 
De Stimuleringsmaatregel Kinder-
opvang 1990-1993 heeft volgens 
Humanitas veel bijgedragen aan de 
groei van de kinderopvang. 
Humanitas: de Stichting Kinderop-

vang Humanitas vangt nu wekelijks 
in ruim 2200 kinderen op,Ook bij kinder-

dagverblijven voor hele, halve en 
naschoolse dagopvang  en via de 
gastoudercentrales. Daarnaast zijn 
nog eens dik 2000 kinderen van 
werknemers van grote bedrijven  
door bemiddeling van Humanitas  

geplaatst bij voorzieningen buiten 

de eigen organisatie. 
Humanitas wijst er op dat de accep-
tatiegraad van de kinderopvang 
grote regionale verschillen ver-
toont. De bestaande en ook de voor-

gestelde nieuwe regeling houden 
met deze verschillen onvoldoende 
rekening. Daarbij doelt Humanitas  

vooral op het in de praktijk gecon-
stateerde verschil in waardering 

voor het emancipatie-effect van kin-

deropvang en van het werken in  
een betaalde baan door vrouwen.  
Gemeentebesturen van kleinere  

(plattelands-)gemeenten, die zelf 

achter het stimuleringsbeleid staan, 
ondervinden dan vaak grote  pro..ble, 

men bij de uitvoering van het Rijks-
beleid. 
De standpunten van de Stichtingl]. zijn 

ter kennis gebracht aan de  
fracties 

in de Tweede Kamer. Wellicht vindt 
u er iets van terug in de definitieve 
regelingen voor de komende jaren. 

ERIK STIBBE 



Geld op straat 
Ons land beschikt over 
een groot aantal rege-
lingen, die er op zijn 
gericht onevenredig 
nadeel voor bepaalde 
burgers ten opzichte 
van andere burgers 
tegen te gaan. 
Zo zijn er bijvoorbeeld 
mogelijkheden voor 
mensen met een mini-
mum-inkomen om kwijt-
schelding te krijgen van 
belastingbetaling (zoals 
onroerend goed-belas-
ting). Er zijn mogelijk-
heden om een bijdrage 
te ontvangen in noodza-
kelijke kosten, die bij 
een laag inkomen te 
zwaar op het budget 
drukken. Denk aan 
huursubsidie, vergoe-
ding van bril of gebit 
via de bijzondere bij-
stand e.d. 
In de praktijk blijkt veel 
van het geld, dat voor 
deze regelingen is gere-
serveerd, niet bij de 
rechthebbenden terecht 
te komen. Misschien 
goed voor de algemene 
middelen, maar een 
onderzoek van de 
Katholieke Universiteit 
Brabant (KUB) laat zien 
dat veel mensen zichzelf 
tekort doen door geen 
gebruik maken van hun 
rechten. En vaak zijn dit 
juist de mensen, die het 
geld het hardste nodig 
hebben. Dit geldt vooral 
voor ouderen, die in 
heel vaak geld laten lig-
gen waarop ze zonder 
meer recht hebben. 
Ouderen die het recht 
op minstens één van 
deze regelingen laten 
liggen lopen gemid-
deld zo'n 92 gulden per 
maand mis! De vraag is, 
waarom zij dat geld 'op 
straat laten liggen'. 
Voor een deel kan dat 
worden verklaard uit 
het feit dat veel ouderen 
er niets voor voelen 'het 
handje op te houden' of 
omdat ze geen zin heb-
ben om anderen inzage 
te geven in hun finan-
ciële omstandigheden. 

Maar bepaald niet 
onbelangrijk is het feit 
dat alle regelingen van 
elkaar verschillen en 
dat ze veelal schriftelijk 
moeten worden aange-
vraagd, volgens niet 
altijd even logische pro-
cedures. Mensen moe-
ten de regeling al ken-
nen en vervolgens ook 
nog weten hoe ze het 
moeten aanpakken om 
er gebruik van te 
maken. 
Natuurlijk zou de over-
heid zich meer moeten 
inspannen om de rege-
lingen dichter bij de 
mensen te brengen. 
Verder kunnen belan-
genorganisaties er veel 
toe bijdragen dat het 
geld daar terecht komt 
waar het hoort: bij de 
mensen die het nodig 
hebben. Voor informa-
tie kunt u ook in veel 
gevallen terecht bij 
gemeentelijke instan-
ties, Bureaus voor 
Rechtshulp, vak- en 
ouderenbonden. Maar 
kennelijk is dat niet vol-
doende, gezien de uit-
komsten van het KUB-
onderzoek. 
De ANBO heeft alle 
regelingen voor men-
sen met een minimum-
inkomen gebundeld in 
het boekje 'Meedoen 
met meer'. Dat boekje 
is telefonisch of schrifte-
lijk te bestellen bij de 
ANBO, Postbus 18003, 
3501 CA Utrecht, tele-
foon 030 -31.52.78. Voor 
leden kost het f 10,-
voor niet-leden 1 15,-. 
Leden van Humanitas 
kunnen ook bij het Lan-
delijk Bureau van 
Humanitas terecht voor 
informatie en advies 
over recht op geld of 
kwijtschelding van 
belastingbetaling. Maar  

dan wel bij voorkeur 
per brief, omdat de 
betreffende medewer-
kers part-time werken 
en dus niet steeds aan-
wezig zijn als u belt. Het 
adres: postbus 71, 1000 
AB Amsterdam. Zet op 
de envelop: Ledenser-
vice. 

Het verkeerde been 
Flauwe grapjes over het 
verkeerde been dat 
werd geamputeerd ken-
nen we allemaal. Geluk-
kig zal het vrijwel niet 
voorkomen dat patiën-
ten op deze grove wijze 
benadeeld worden door 
de_behandeling van hun 
arts. Toch hebben 
patiënten soms terecht 
klachten over de behan-
deling door hun arts of 
over de manier waarop 
ze door hun arts zijn 
tegemoetgetreden. 
Veel van die klachten 
blijven binnen familie-
of kennissenkring, 
omdat patiënten niet op 
de hoogte zijn van de 
wijze waarop ze hun 
klacht kunnen indienen. 
De ingewikkelde proce-
dure, die ze daarbij 
soms te volgen hebben, 
is ook niet bepaald 
motiverend om er aan te 
beginnen. 
Vanaf maart van dit jaar 
kan men echter een 
beroep doen op een 
Landelijk Informatie-
punt voor benadeelde 
of ontevreden patiën-
ten. Daar hoort de 
patiënt hoe en waar de 
klacht naar voren 
gebracht kan worden. 
Soms zal het Landelijk 
Informatiepunt voor 
Patiënten verwijzen 
naar een regionaal 
patiëntenplatform, als 
klachtenbehandeling 
ook in de betreffende  

regio plaatsvindt. 
De patiënt die zich niet 
goed behandeld of zelfs 
benadeeld voelt krijgt 
op deze wijze meer dui-
delijkheid en zal daar-
door sneller geneigd 
zijn om verhaal te halen. 

Nabestaanden 
uitkering 
Als het gewijzigde voor-
stel voor de Algemene 
nabestaandenwet 
(ANW) kracht van wet 
krijgt zullen ook 
weduwnaars en niet 
gehuwde nabestaanden 
van overleden partners 
recht hebben op een 
nabestaandenuitkering. 
Tot het zover is blijft de 
Algemene Weduwen-
en Wezenwet (AVVVV), 
die alleen weduwen en 
wezen recht op uitke-
ring verschaft nog van 
toepassing. Om bij de 
ANW als ongehuwde 
nabestaande van een 
overleden partner in 
aanmerking te komen 
voor de uitkering moet 
men wel kunnen aanto-
nen dat men tenminste 
één jaar heeft samenge-
woond. Als nabestaan-
den ná het in werking 
treden van de wet 
opnieuw met een part-
ner gaan samenwonen 
verliezen zij hun ANW-
uitkering na 1 jaar. Als 
ze al met een nieuwe 
partner samenwonen op 
het moment dat de nieu-
we wet in werking 
treedt, houden ze nog 
11/2  jaar recht op uitke-
ring. 
Mensen die op het 
moment dat de wet in 
werking treedt 60 jaar of 
ouder zijn behouden 
hun recht op uitkering 
als ze weer met een 
partner gaan samenwo-
nen. 

jEANNET VAN GANZEWINKEL 
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Open brief 
De Stichting Bijzonder 
jeugdwerk (BJ) schreef 
naar aanleiding van de 
opmerkingen van minis-
ter-president Lubbers 
over strafkampen een 
open brief aan de pre-
mier, de minister en 
staatssecretaris van Justi-
tie en de minister van 
WVC met het aanbod om 
door de rechter gestrafte 
jongeren op te nemen in 
de BJ-internaten. De 
Stichting zegt daarbij 
zelfs een positief eindre-
sultaat toe: de BJ stelt 
zich garant stelt voor 
succesvolle herplaatsing 
van jongeren in de maat-
schappij. De Stichting 
Bijzonder Jeugdwerk 
acht zich bij uitstek des-
kundig om probleemjon-
geren te begeleiden in 
de richting van een meer 
acceptabele maatschap-
pelijke deelname. BJ 
exploiteert een groot 
aantal internaten en 
andere hulpinstanties en 
is destijds ook door de 
overheid opgezet voor 
een dergelijke taak. 

Kindermishandeling 
Zowel publiek als hulp-
verleners weten steeds 
vaker de weg te vinden 
naar de Bureaus Vertrou-
wensarts Kindermishan-
deling. Het effect is dat 
het aantal meldingen in 
het derde opeenvolgen-
de jaar is toegenomen. In 
1992 liefst met 17%. Het 
betekent dat er van elke 
330 kinderen in Neder-
land steeds één wordt 
gemeld. Volgens het 
jaarverslag van de ver-
trouwensartsen neemt de 
ernst van de aangemelde 
mishandelingen toe. Een 
groot deel (43%) betreft 
emotionele mishande-
ling en verwaarlozing. 
Meisjes worden meer 
mishandeld dan jongens 
(55 tegenover 45%), een 
verschil dat vooral kan 
worden toegeschreven 

Zorgverlof 
Uit onderzoek onder 
4000 leden van de vak-
bond voor overheidsper-
soneel ABVA/KABO 
blijkt dat liefst 89% in de 
CAO een regeling voor 
calamiteitenverlof wil. In 
diverse landen om ons 
heen is een regeling 
voor calamiteiten- en 
verpleegverlof vanzelf-
sprekend. Zweden kent 
maximaal 90 verzor-
gingsdagen per jaar. 
Duitsland geeft 10 verlof-
dagen per jaar per kind. 
In Nederland is calami-
teiten- en zorgverlof 
geen regel. 
Het kan - als de werkge-
ver er mee akkoord gaat. 
Recht op verlof bij lang-
durige verpleging vindt 
82% een CAO-eis. Ook 
als de kosten voor eigen 
rekening zouden komen 
is nog altijd een aanzien-
lijk percentage (respec-
tievelijk 78% en 47%) 
daar vóór. Men vond 
calamiteiten- en ver-
pleegverlof zelfs belang-
rijker dan salarisverho-
ging, verbetering van 
toeslagen en andere 
secundaire arbeidsvoor-
waarden.  

liep vaak stroef: hulpver-
leners herkennen de 
problematiek vaak niet 
goed, willen er niets 
mee te maken hebben of 
weten er geen weg mee. 
Het Nederlands Instituut 
voor Zorg en Welzijn 
(NIZW) heeft nu de resul-
taten gepubliceerd van 
een drietal onderzoeken 
naar 'kinderen van foute 
ouders en de hulpverle-
ning. De publikatie 'Daar 
praat je niet over' is 
schriftelijk of telefonisch 
te bestellen bij de NIZW 
Publikatieservice, post-
bus 19152, 3501 DD 
Utrecht, telefoon 030-
30.66.07. 

Ondoordacht 
Asielzoekers, die van de 
Vreemdelingendienst 
naar een Onderzoeks- en 
Opvangcentrum (OC) 
moeten reizen, kregen 
daarvoor van 1 januari 
tot 1 april 1993 bij wijze 
van experiment een vrij 
vervoer-bewijs. Op 1 
april was de experimen-
teertijd voorbij en moes-
ten asielzoekers maar 
zien hoe zij te bestemder 
plaatse kwamen, onge-
acht de vraag of ze al dan 
niet over geld beschik-
ten. De vreemdelingen-
dienst dwong mensen als 
het ware tot zwartrijden. 
De Stichting Vluchtelin-
genwerk gaf betrokken 
als noodoplossing een 
brief mee, waarin trein-
en buspersoneel vrien-
delijk werden verzocht 
een oogje dicht te knij-
pen. Inmiddels is de 
overheid teruggekomen 
op haar ondoordachte 
besluit om het vrij ver-
voer-bewijs voor de 
gang van de Vreemde-
lingendienst naar een 
Opvangcentrum te 
schrappen. De ministe-
ries van WVC en Justitie 
zullen de kosten delen.  

aan seksueel misbruik. 
Van de ouders zijn het 
meer vaders dan moe-
ders die mishandelen 
(54 tegenover 46%) en 
het betreft dan vooral 
lichamelijke en seksuele 
mishandeling. Duidelijk 
is dat de aandacht voor 
kindermishandeling is 
gegroeid en dat de door 
de overheid gestimu-
leerde campagne tegen 
kindermishandeling 
onder de titel 'Over som-
mige dingen moet je pra-
ten' succes heeft. Met 
name buren en kennis-

sen trekken nu eerder 
aan de bel. Gelukkig 
voor de kinderen, maar 
treurig dat kinder mis-
handeling een zo veel 
voorkomend verschijnsel 
blijkt. 

Tong 
`Hou je tong thuis als een 
meisje niet wil dat je die 
in haar mond steekt is 
een van de adviezen in 
een nieuwe campag

ne  

over seksueel gedrag 
door jongeren tussen de 
14 en 18 jaar. In deze 
campagne wil het Minis-
terie van Sociale Zaken 
duidelijk maken wat tus-
sen jongens en meisjes 
wel of niet kan. De voor-
beelden zijn even 

beel- 

dend als vanzelfspre-
kend. 'Als een meisje je te 
vraagt haar naar huis 
brengen hoeft dat alleen 
maar te betekenen,  

dat ze het eng vindt 

`s-avonds laat alleen over 

n. 
straat te gaan' is een van 

die voorbeelde de 
Bij de 

presentatie van ld dat 
cam- 
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één op de drie vrouwen 
ooit slachtoffer is  

r 

de 

gewor- 
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daders zijn zijn bekend
en  

van het slachtoffer.tien 

bruik. Acht van 

Foute ouders 
Twee- tot driehonderd-
duizend Nederlanders 
zijn kinderen van ouders, 
die in de jaren 40-45 
`fout' waren. Tien tot vijf-
tien procent van deze 
groep heeft er ernstige 
problemen mee 'kind 
van foute ouders' te zijn. 
Zij zijn depressief, heb-
ben problemen met hun 
identiteit, in hun relaties 
met anderen en in hun 
verhouding tot hun 
ouders. De maatschappij 
heeft deze problemen 
jarenlang doodgezwe-
gen. De hulpverlening 
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Lochem open 
Eigenlijk zou de Gel-
derse Gedeputeerde M. 
Nagel het nieuwe woon-
centrum voor verstan-
delijk gehandicapten in 
Lochem komen openen. 
Maar toen zij op het 
laatste moment verhin-
derd bleek is haar taak 
maar overgenomen 
door bewoners, perso-
neel en andere betrok-
kenen zelf. `Bouwste-
nen' van papier en kar-
ton blokkeerden zater-
dag 15 mei de hoofdtoe-
gang tot het nieuwe 
complex, dat uit zelf-
standige wooneenhe-
den voor zeventien 
bewoners bestaat. Elk 
met eigen keuken, dou-
che en toilet en met een 
eigen voordeur. Want, 
zo stelt Lenie Smit, 
directeur van de Stich-
ting Humanitas voor 
verstandelijk gehandi-
captenzorg, 'Hoe duide-
lijker ieders eigen 
woonruimte is afgeba-
kend, hoe makkelijker 
het voor de bewoners is 
daar zelf verantwoorde-
lijkheid voor te dragen.' 
Overigens worden maar 
twaalf plaatsen gesubsi-
dieerd. 

In dit project werkt 
Humanitas onder andere 
nauw samen met het 
sociaal werkvoorzie-
ningschap 'Delta' in 
Zutphen. Personeels-
functionaris Kok van 
Delta was bijzonder te 
spreken over de naar 
zijn zeggen unieke aan-
pak van Humanitas, 
waarin de eigen moge-
lijkheden van de men-
sen voorop staan en niet 
hun handicap. 'Die filo-
sofie is nu ook binnen 
Delta gemeengoed 
geworden en ik hoop dat 
dat ook gebeurt in ande-
re sociale werkplaatsen' 
verklaarde hij tegenover 
de plaatselijke kranten. 
Humanitas-bestuurder 
Meijer maakte van de 
gelegenheid gebruik 
zijn zorg uit te spreken 
over het misbruik van 
de `zorg op maat'-
gedachte door de over-
heid, die daarin een 
mogelijkheid ziet om de 
kosten in de hand te 
houden. Zorg op maat 
kan een daling van de 
kosten per individu 
opleveren, maar hoe dat 
wordt ingevuld moet 
een zaak van de instel-
lingen blijven vindt hij. 

Welkom 
Meer nieuws over de 
Verstandelijk gehandi-
captenzorg van Humani-
tas in Gelderland. Na 
Heerde is nu ook het 
college van B & W van 
Epe akkoord gegaan 
met de vestiging van 
een woonvoorziening 
voor verstandelijk 
gehandicapten door 
Humanitas. Om voor 
financiering via de 
Algemene Wet Bijzon-
dere Ziektekosten 
(AWBZ) in aanmerking 
te komen is zo'n toezeg-
ging van de Gemeente 
noodzakelijk. 
Ook in een van beide 
plaatsen wil Humanitas 
de komende jaren een 
wooncentrum voor 
maximaal twaalf bewo-
ners vestigen, die vol-
gens de inzichten van 
Humanitas 'zorg naar 
maat' aangeboden krij-
gen. Voordat het zover 
is moet echter ook de 
provincie Gelderland 
Humanitas nog op de 
lijst van te openen voor-
zieningen plaatsen. En 
zover is het nog niet. 

Zilver 
Het verhaal wil, dat je 
voor een 'lintje' vooral 
lang in dienst moet blij-
ven bij één en dezelfde 
werkgever. Dat gaat 
gelukkig niet altijd op. 
Mevrouw A.K.M. van 
der Veer-De Haas uit 
Hengelo kreeg de zilve-
ren eremedaille in de 
orde van Oranje-Nassau 
in verband met haar 
vele werk als vrijwillig-
ster, onder meer in de 
ouderenzorg. Op dit 
moment is zij bestuurs-
lid van de Stichting 
Humanitas, die in Hen-
gelo enkele wooncentra 
voor ouderen beheert. 

Criminaliteit 
Hoe beperk je crimina-
liteit en zwerfgedrag 
onder jongeren? In elk 
geval niet door de bij-
stand voor jongeren tot 
21 jaar af te schaffen. 

Dat is de mening van 
Norbert van der Oude-
raa, directeur van de 
Humanitas Jeugdhulp-
verlening. Ook in het 
Jeugdwerk-garantieplan 
heeft hij weinig vertrou-
wen. Hij schat de feite-
lijke uitvoerbaarheid 
van dat plan niet hoog 
in. Bekend is, dat het de 
grootste moeite kost om 
voldoende plaatsen te 
vinden, waar jongeren 
onder de werking van 
dat plan geplaatst kun-
nen worden. Een handi-
cap daarbij is, dat plaat-
sing alleen is toege-
staan bij de overheid 
en.. in de non-profit-
sector. 
Misschien is het voor 
sommige grotere Afde-
lingen van Humanitas 
interessant deze laatste 
mogelijkheid eens met 
Gemeente of Arbeids-
voorziening te bespre-
ken. 

Herindeling 
Acht deels nieuwe 
Afdelingen in plaats van 
de oude negen - dat lijkt 
een klein verschil. De 
herindeling van het 
Gewest Utrecht van 
Humanitas is dan ook 
meer bedoeld om 
gebieden met een 
natuurlijke samenhang 
in één Afdeling samen 
te brengen en de 
bestuurskracht te ver-
sterken dan om het 
Gewest één Afdeling 
`kleiner te maken'. 
Alle leden in Utrecht (en 
een aanpalend stukje 
Gelderland) vallen nu 
onder een van de vol-
gende Afdelingen: 
Vecht, Weidegebied 
(van Kamerik tot Lopik), 
Utrecht (het stedelijke 
centrumgebied), Heu-
velrug, Eemland, Vallei, 
Rivierenland en Bom-
melerwaard. 
De afdelingsbesturen 
houden u verder op de 
hoogte. 
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Tomislav gola (45) is 
universitair docent aan 
de filosofische faculteit 
van de Universiteit van 
Zagreb en vervult (of 
vervulde) daarnaast een 
groot aantal functies in 
de museumwereld in 
hef voormalige Joego-
slavië. Hij is geboren in 
Zagreb en studeerde 
onder andere kunstge-
schiedenis en journalis-
tiek aan de universitei-
ten van Zagreb en 
Parijs. Daarnaast is hij 
onder meer lid van 
Greenpeace. Via een 
`keten van contacten' 
kwam de redactie van 
Van Mens tot Mens met 
hem in contact. 

•HAMIEKREET 

`Ik moet mijn idealen 
zien te heroveren' 

`Als we als jongens soldaatje speelden 
droegen we een blauwe band om ons 
hoofd en dan vielen we dood neer, net 
als in een tekenfilm. Geen van ons had 
ooit gedacht dat de toekomst van Kro-
atië nog eens afhankelijk zou zijn van 
tienduizenden doden en van al die 
maanden, dat we in donkere kelders 
zaten te wachten op God of op een 
bom. 
In het Westen is de geschiedenis in 
museumvitrines bijgezet, met weten-
schappelijk onderzoek getemd en met 
het elan van de welvaartsstaat geneu-
traliseerd. Aangezien het Westen post-
historisch is vergeet men daar, net als 
de meesten van ons hier, dat wat 
straks geschiedenis wordt genoemd 
vandaag nog de realiteit is van het 
gruwelijke bloedbad. Ik vind het 
afschuwelijk dat wij, en dan vooral de 
intellectuelen, niet in staat zijn die 
werkelijkheid onder ogen te zien. 
Ik dacht dat het gebral over bewape-
ning en grenzen als niet meer dan een 
theatrale vorm van manipulatie 
beschouwd kon worden. Dat was toen 
er nog kans op vrede bestond. Nu 
moet ik met schaamte toegeven dat de 
oorlog in voormalig Joegoslavië niet 
op een vreedzame manier beëindigd 
kan worden. Dat is de eerste slag die 
wij van de aanvallende partij hebben 
verloren. De tweede is die, waarbij 
mensen in de ellendige omstandighe-
den komen dat ze niets meer te verlie-
zen hebben en zich gedwongen voe-
len om tot wraakneming over te gaan. 
En ik zie tot mijn grote verontrusting 
dat ook de derde slag wordt verloren: 
door de oorlog wordt het individualis-
me vernietigd, de verdraagzaamheid 
verworpen, alles zwart-wit beoordeeld 
en het allerergste soort leiderschap en 
een autoritair collectief ego voortge-
bracht. 
In die oorlog bestaat geen heden en 
geen hoop, omdat er geen duidelijk 
toekomstbeeld is. Het is een tijdperk 
van destructie en ellende, waarin  

alleen nog maar materiële schade 
zichtbaar is. 
Ik moet mijn idealen zien te herover-

en, zowel voor mijn gezin en mijn 
vaderlandsliefde als voor mijn werk. 
Nog weer een gevecht om een einde 
aan de oorlog te maken. 
Ik voel me verschrikkelijk schuldig dat 
ik niets gedaan heb tegen diegenen 
die al drie jaar voortdurend bezig zijn 
onrust te stoken en agitatoren van 
elders binnen te halen. Tegen diege-
nen in mijn omgeving, die zich vol-
gens plan laten manipuleren. Tegen 
diegenen die een derde van dit land 
hebben veranderd in ruïnes en 
begraafplaatsen, die de verbindingen  

hebben geblokkeerd en de econom
i-

sche stabiliteit hebben vernietigd om 
de vrede te verstoren. Tegen diege-
nen die onze steden gebombardeerd,  

Vukovar vermoord en Dubrovnik ver-
kracht hebben voor het oog van de 
hele wereld. Tegen diegenen die ver-

overd hebben wat aan anderen toebe 
hoort. Waarbij ze er op rekenen dat  
een eis tot teruggave beschouwd zou 
worden als agressie. Tegen de Misda-
digers die fortuinen verdienen aan   
deze oorlog met hun wapenleveranties 

 

aan de partijen die zich niet konden 
verdedigen. Tegen de misdadigers  
die van mijn land een domein van 

oor 

logsprofiteurs en schaamteloze plun-
deraars hebben gemaakt. Tegen die-
genen die hebben toegestaan dat ee 

groep van 'voormalige  leidersfiguren, 

 

van 'sterke mannen' met een vervaar-
lijk gebrek aan realiteitszin en al3s°, 0.-  
luut niet in staat ons te verdedigen --n  
geest en ziel gezond te houden de  
macht heeft gegrepen en als meest
favoriete bestuursvorm de chaos koos. 
En tenslotte tegen diegenen die va.11-  

n 

wege hun eigen slechte geweten zich 
niet meer herinneren dat de Kroaten  
tijdens de laatste wereldoorlog 1" ee  
partisanen hebben voortgebracht dan  
collaborateurs...' 
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