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,Liert procent voor Humarlt 
• 

'Humanitas, wat moet ik mij 
daarbij voorstellen?' vroeg ik 
argeloos. Hij keek mij met 
een onschuldige blik aan van 
wat doe je weer moeilijk. 
'Dat is zoiets als een Leger 
des Heils zonder geloof. Iets 
dergelijks... Zo ongeveer.' 
Zijn ogen vertelden mij meer. 
Ik heb er niet voor geleerd, 
maar zij stonden op duizend 
procent integer. Meer hoefde 
ik niet te weten. Ik kon er vol-
doende bij denken. 
Een poosje later was er 
jaarvergadering. Wij kwa-
men wat laat binnen. De lig-
ging van het onderkomen 
was ons volledig onbekend. 

Bedrijven zijn best bereid af 
en toe eens een leuk bedrag 
aan Humanitas te schenken. 
Het hangt er maar van af 
welke aanleiding er is en... 
hoe ze op het idee worden 
gebracht. Jan Renken is niet 
alleen voorzitter van de Afde-
ling Zuid Drenthe en lid van 
het hoofdbestuur, hij is ook 
directeur van Drentse vesti-
ging van de de Stichting Vak-
opleiding Carosseriebedrijf. 
Die Stichting betrok onlangs 
een nieuw pand. Bij die gele-
genheid willen aannemers 
nog wel eens iets doen, in de 
orde van één procent van de 
bouwsom. Vaak wordt dat 
geld aan een kunstwerk 
besteed. In dit geval deed de 

Hartekreet 
In de Hartekreet van juni 
heeft de heer Klip het over 
twee gedetineerden in één 
cel. Dat vindt hij erg, met het 
oog op de privacy. Maar als 
bejaarde in een verpleeghuis 
lig je wel met z'n zessen op 
één slaapzaal. Daar hoor je 
niemand over. Twee gevan-
genen in één cel hebben dat 
zelf vaak op hun hals ge-
haald. Het motief van die 
moeilijke jeugd, daar sta ik 
niet helemaal achter. In mijn 
jeugd hadden we werkloos- 

Een mooi plekje op de eerste 
rij, met het volle zicht op het 
bestuur werd ons gewezen. 
Intussen werden heerlijke 
kersenvlaai en koffie aan ons 
gepresenteerd. Een greep 
naar mijn beurs werd met 
afwerend gebaar bezworen. 
In sneltreinvaart joegen zij 
door de verplichte agenda-
punten. Inmiddels was de 
charmante landelijk 
voorzitster uit Culemborg 
gearriveerd. Zij sprak mij 
heel hartelijk en persoonlijk 
toe. Een fraai boeket in de 
ene en een prachtige Parker 
in de andere hand werden 
bekroond met een zoen op 

Stichting de suggestie het 
beschikbare bedrag ter 
beschikking te stellen van de 
Kinderkampcommissie 
Drenthe van Humanitas. 
Bouw- en Aannemings-
maatschappij Stam en De 
Koning vond de suggestie 
uitstekend. De kinderkamp-
commissie ontving inmiddels 
f 1500.- op haar giroreke-
ning. De dank van Humanitas 
en de Stichting Vakopleiding 
Carosseriebedrijf gaat uit 
naar De Koning en Stam. Met 
in het achterhoofd de 
gedachte: goed voorbeeld 
doet goed volgen. En met 
een variatie op een bekend 
gezegde: wie niets vraagt zal 
niets krijgen. 

heid. Ik verdiende twaalf 
gulden per week. Ik moest 
m'n geld thuis afgeven. Als 
mensen van onze leeftijd 
(de mijne is 73 jaar) heb-
ben we aan de opbouw 
meegewerkt, lage lonen 
etc. Maar nu zijn we een 
last. Laat Humanitas dáár 
eens over praten, niet 
meer dan twee dames op 
één kamer. 

Mevr. A. Opperhuizen, 
Hilversum 

beide wangen. Ik kwam han-
den te kort. De persfotograaf 
kon er ook niet genoeg van 
krijgen en liet het ons nog 
eens dunnetjes overdoen. 
Daarna kwamen er hapjes en 
de flessen gingen herhaalde-
lijk rond. In de pauze van de 
dia's uit Turkije konden wij 
ons nogmaals te goed doen. 
Na afloop bedankte ik de 
voorzitter hartelijk. Wijzende 
op de leeggegeten schaal 
riep ik met bijna volle mond: 
'Tot de volgende vergade-
ring!' Hij keek mij indringend 
aan, waarbij zijn ogen zich 
iets vernauwden. 'Dit hebben 
wij alleen gedaan vanwege 
het duizendste lid', sprak hij 
zuinigjes. 
'O0000!', zei ik. 

Ton van Lennep 
(Uit het afdelingsblad van de 
afdeling Zuid-Drenthe) 
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Soms lijken ze tegenstrijdig 

r— 

Dit artikel gaat over tole-
rantie en hulpverlening en 

het verband dat naar tussen 
beide begrippen bestaat. 
Ik verken de grenzen van 

verdraagzaamheid. Zonder 
een politieke stelling te 

betrekken ben ik mij daar-
bij bewust dat het naden-

ken over de grenzen van de 
verdraagzaamheid wel 

degelijk heel praktische 
consequenties kan hebben 

voor het innemen van 
politieke en met name 

maatschappelijke stellin-
gen. 

Eerst een twee voorbeelden. Het eerste 
betreft een oude man. Hij is sinds kort, 
na het overlijden van zijn vrouw, 
alleenwonend. Hij is 76 en licht 
dementerend. Alles gaat nog wel goed, 
maar hij heeft duidelijk een steuntje in 
de rug nodig. Zijn kinderen slagen daar 
aardig in met hulp van professionele 
derden. Hij is vergeetachtig en vertoeft 
bij wijlen graag in het verleden. Dat 
brengt met zich mee dat hij in het 'hier 
en nu' de situatie niet meer volledig 
meester is. Dat is extra pijnlijk vanwege 
het feit dat we hier te maken hebben 
met iemand die op intellectueel gebied 
in het verleden behoorlijke prestaties 
heeft geleverd. 
Hij is ook in het bezit van een auto waar-
mee hij tot voor kort vrolijk rondtoerde 
in Amsterdam en wijde omgeving. De 
man werd langzamerhand een gevaar 
op de weg. De beide zoons van deze 
man besloten daarop hun vader zijn 
auto af te pakken. Een behoorlijke 
ingreep in diens vrijheid. Hij was  

gehecht aan zijn auto en aan het gevoel 
van vrijheid en onafhankelijkheid dat dit 
vehikel hem schonk. Ik denk niet dat we 
hoeven te redetwisten over de juistheid 
van de beslissing van beide zoons. Het 
zou bijzonder onverstandig zijn geweest 
nog langer verdraagzaamheid te be-
trachten ten opzichte van het gedrag 
van de vader. De beide zoons kenden 
de situatie waarin de vader verkeerde 
beter dan de man zelf. Op grond daar-
van hebben de zoons gehandeld. 
Een tweede voorbeeld. Een klein meisje 
is met een bal aan het spelen op straat. 
In haar kinderlijk enthousiasme rent zij 
achter de bal aan de straat op. Nog net 
voor de aanstormende auto weet een 
voorbijganger het meisje bij haar lurven 
te grijpen en voorkomt een ongeluk. Het 
meisje overziet dat allemaal niet zo snel, 
wordt boos en trapt de voorbijganger 
tegen de schenen. De overeenkomst 
tussen de beide voorbeelden betreft het 
feit dat er mensen handelden op grond 
van een beter inzicht in de situatie dan 
het slachtoffer van die handeling. 

INQUISITIE 
Nu een ander verhaal. Ook de vroegere 
inquisitie meende te handelen op grond 
van een beter inzicht in de situatie van 
de ander. De inquisiteurs waren zonder 
twijfel doorkneed in de moraaltheorie, 
gebaseerd op goddelijke openbaring. 
Er was in hun tijd uiteraard geen sprake 
van humanisme en ieders recht om 
zelfstandig te zoeken naar waarheid. De 
waarheid lag immers voor eeuwig vast, 
meende men in die dagen. De inquisit-
eurs werden in die opvattingen 
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bevestigd door de werking van sociale 
en sociaal-psychologische oorzaken, 
waarin wij pas veel later een beter 
inzicht wisten te verwerven. Vrijwel 
ieder in de omgeving van de inquisiteur 
versterkte hem in zijn opvattingen als 
zijnde de enig juiste. Wat moet zo 
iemand doen als hij afwijkende menin-
gen tegenkomt? Moet hij toelaten dat 
iemand voor eeuwig verdoemd wordt 
vanwege diens andere denken, eeuwig 
branden in de hel? Nee, natuurlijk niet. 
Dit was precies de redenering die de 
inquisitie rechtvaardigde zondaars op 
de brandstapel te zetten. Vernietig het 
zondige lichaam en red daarmee de 
eeuwige ziel. 
Die redenering is dezelfde als die van 
de zoons en de voorbijganger uit de 
voorbeelden. Iemand meent de waar-
heid te kennen en op grond daarvan de 
ander voor erger te moeten behoeden. 
Dit is voor mij de grond van alle intole-
rantie. Intolerantie betekent voor mij 
onverdraagzaamheid ten opzichte van 
andersdenkenden. 
De vraag naar de waarheid is van 
essentieel belang. We moeten hier 
verschil maken tussen weten en 
geloven. De zoons en de voorbijganger 
handelden op basis van hun kennis over 
natuurwetten die wij allemaal redelijk 
menen te kennen. De inquisiteur daar-
entegen verlaat het gebied van de 
natuurwetten. De grens tussen weten en 
geloven lijkt vloeiend. Toch kan nie-
mand zich onttrekken aan het verschil 
dat wij moeten maken tussen geloof en 
weten. Op dat verschil berust het 
'gebod' van verdraagzaamheid. 
Dit verschil kende de middeleeuwer 
niet, omdat geloof en weten één geheel 
vormde. Die grens is overal afwezig 
waar een religie en haar vertolkers de 
samenleving beheersen. Zij beheersen 
die samenleving juist omdat die grens 
wordt ontkend. Hetzelfde geldt voor de 
politieke variant van wat je zou kunnen 
noemen het waarheidstotalitarisme. 

WOONBOTEN 
Verdraagzaamheid ten opzichte van 
individuen is iets waar ik dagelijks mee 
te maken heb. Hier speelt het verschil 
tussen weten en geloven niet zo'n sterke 
rol. Ook hier weer twee voorbeelden. 
In de Amstel liggen enkele woonboten. 
Eén is beladen met afval en vuilnis. Uit 
mijn ooghoek ontdekte ik wat beweging 
in die hoop, veroorzaakt door de 
beheerder van die vuilnis, bewoner van  

de woonboot en blijkbaar ook de verza-
melaar van alle troep op het dak van zijn 
woonverblijf. Net  als een kameleon was 
hij alleen doordat hij bewoog te 
onderscheiden van zijn achtergrond. 
Kan men zoiets tolereren of moet men 
de GG en GD er op af sturen, de vuil-
nisophaaldienst en vervolgens een 
schoonmaakbedrijf om de man schoon-
gewassen weer in zijn woonboot terug 
te zetten? Of moet men de eigen keuze 
van de man respecteren? 
Op het Frederiksplein, vlakbij Huma-
nitas en de Nederlandse Bank, staan wat 
bankjes in het parkje. Vaak zijn die 
bezet door zwervers. Eén zwerver houdt 
één van die bankjes altijd bezet, weer of 
geen weer. Bij miezerig, koud weer zit 
hij daar en blijkt ongevoelig voor de 
zachte aandrang van onder andere het 
Leger des Heils om ergens een dak 
boven het hoofd te krijgen. Onlangs liep 
ik daar met een vrouwelijke collega. Ik 
stak mijn hand op en de man bromde 
weer wat. 'Wat een vieze vent', zei mijn 
collega. 'Een paar weken geleden 
kwam ik hier langs en toen zat die man 
zichzelf te bevredigen. Een onappetijte-
lijk gezicht'. Ik wilde dat wel geloven, 
maar welke consequenties moeten hier-
uit worden getrokken? Oppakken 
wegens schennis der openbare eer-
baarheid of hoe dat heten mag? Of alles 
maar laten zoals het is? 
Het onderscheid tussen weten en 
geloven biedt hier geen antwoord. 
Beide voorbeelden confronteren ons 
vooral met onszelf en met ons oordeel 
over anderen. En voor we het weten 
wordt het tolerantie-begrip omgrensd 
door bekrompen burgerlijkheid. In 
plaats van een vrijheid verlenend 
begrip verwordt tolerantie tot een 
begrip dat anderen en uiteindelijk ook 
ons inperkt en vrije ontplooiing belem-
mert. 
Aan de andere kant is de houding van 
alles begrijpen is alles vergeven evenmin 
de juiste weg. Wanneer we menen dat 
een bepaalde leefwijze mensen in 
gevaar kan brengen dan moeten wij 
daarvoor uitkomen zonder menselijke 
vrijheden aan te tasten. Ieder heeft 
immers het recht te zoeken naar zijn 
waarheid. Dat geldt ook in extreme 
gevallen. Tolerantie ten opzichte van 
anderen stopt als zij intolerantie tegen-
over ons of onze dierbaren aan de dag 
leggen. Onderdrukking van de wijze 
waarop wijzelf ons leven vorm willen 
geven is onacceptabel. Tolerantie en  

intolerantie komen in het leven vaak om 
de hoek kijken. Daar is bijvoorbeeld de 
intolerantie die we aan de dag leggen 
als we menen in ons eigenbelang te 
worden geraakt. Of intolerantie die we 
ten toon spreiden als wij menen dat wij 
tot een elitaire groep behoren. Denk 
eens aan het begrip 'klasse-justitie'. 

C ONFUSIUS 
De grondgedachte hier achter staat in al 
zijn eenvoud op zo'n delfts blauw bord: 
Wat U niet wilt dat U geschiedt, doe dat 
ook een ander niet. Een kenner van Con-
fucius (ca. 500 voor Christus) verzeker-
de mij dat deze Chinese wijsgeer de 
delfts blauwe regel al aan zijn leerlin-
gen voorhield. Er is dus niets nieuws 
onder de zon. Er ontbreekt echter iets 
aan deze regel. Ik kom dan op het ver-
band tussen tolerantie en hulpverlening. 
Het gaat er namelijk niet alleen om dat 
wij iets nalaten wat anderen kan scha-
den. Het gaat er ook om dat wij ver-
antwoordelijkheid nemen om te voorko-
men dat anderen dingen overkomen die 
men voor zichzelf ook niet zou wensen. 
Dat betekent een actieve houding in 
plaats van een passief nalaten, zelfs als 
de betrokkenen dat niet op prijs stellen. 
Actie is alleen dan gerechtvaardigd als 
wij ons op werkelijk beter weten kun-
nen baseren. Denk daarbij aan de 
dementerende vader, wiens auto werd 
afgenomen en aan het meisje, dat net op 
tijd werd tegengehouden. Maar het 
betekent ook dat wij niet nodeloos 
iemands vrijheid om te leven zoals hij 
zelf wil aantasten. De activiteiten van 
humanistische hulpverleningsorga-
nisaties behoren te worden gedragen 
door een besef van verantwoordelijk-
heid voor het lot van mensen. Soms 
betekent dat ingrijpen. Andere keren 
actief nalaten. Zo werken wij aan een 
humanisering van de samenleving waar 
in vrijheid plaats is voor iedereen. 
De grondslagen en de waarden die ik 
hier heb geschetst laten zich niet 
onomstotelijk aantonen. In elke nieuwe 
situatie waarin wij terecht komen, 
moeten wij opnieuw actief voor deze 
waarden moeten kiezen. 

AAD VAN OOSTEN 
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Clustering: zou het samen beter gaan? 

/0/111/0/1/1111118  

Clustering maatschappelijk activeringswerk 

Op zoek naar de voordelen 

Eind december 1991 kreeg 
Humanitas in navolging van 

andere organisaties voor maat-
schappelijk activeringswerk een 

brief van de minister waarin zij 
aankondigt over te willen gaan 
tot een bezuiniging van 25 pro-

cent op het maatschappelijk acti-
veringswerk van Humanitas met 
ingang van juli 92. Daarbij gaf zij 

opdracht om te komen tot een 
clustering met andere organisa-

ties die aan maatschappelijk 
activeringswerk deden vóór 

1993. Zo niet, dan zou zij de sub-
sidie intrekken. Humanitas is er 
nog niet uit welke voordelen de 

beoogde samenwerking 
oplevert. 

Een zeer ongelukkig beleidsvoornemen 
van de minister, vinden we bij Humani-
tas. Samenwerking is uiteraard een 
goede zaak. De vraag is alleen hoe effi-
ciënt samenwerking is. Over deze vraag 
mochten de verschillende organisaties 
voor het maatschappelijk activerings-
werk de afgelopen tijd stoeien met de 
Commissie Begeleiding Uitvoering 
Clustering, kortweg cie. BUC genoemd. 
De organisaties waar het hier om gaat 
zijn: KLVMA (katholiek), Hewema (her-
vormd), GSA (gereformeerd), VPC (vrij-
zinnig protestant), CHV (Centrum voor 
Humanistische Vorming) en Humanitas. 
Deze organisaties vormen sinds jaar en 
dag het Landelijk Overleg Maatschap-
pelijk Activeringswerk. In de toekomst 
is het zeer wel mogelijk dat hindoe- en 
moslimorganisaties nog zullen toetre-
den. Alle aangesloten organisaties kre-
gen reeds vorig jaar een korting op hun 
subsidie aangezegd per begin 1992 met 
daarbij een clusteringsopdracht. Hierte-
gen hebben wij een verdedigingslinie 
opgeworpen in de vorm van een AROB-
procedure. 
Basis voor de clustering zijn een aantal 
uitgangspunten, die wij gezamenlijk in 
een nota hebben vastgelegd. Behoud 
van identiteit, activering als hoofdken-
merk, aansturing van onderop, infra-
structurele aansluiting (de clustering 
mag het eigen netwerk niet in de weg 
staan) zijn de belangrijkste uitgangs-
punten. 
Onze intenties voor samenwerking zijn 
openheid voor afstemming en samen-
werking, in projecten, afstemming en 
samenwerking in de ontwikkeling van 
vakkennis, gemeenschappelijke pre-
sentatie en publiciteit, en bestuurlijke 
samenwerking. Wij vergaten vooral niet 
om afspraken te maken over toedeling 
en verdeling van subsidies. Vanuit de 
verschillende Loma-organisaties vor-
men wij een stichting die het beheer 
krijgt over een budget voor het maat-
schappelijk activeringswerk. 
Humanitas neemt een bijzondere positie 
in binnen het maatschappelijk active-
ringswerk. Dit blijkt ook uit het IGG-rap-
port van 1990, Maatschappelijk Actief, 
verslag van een onderzoek naar het 
maatschappelijk activeringswerk: 
Humanitas neemt een bijzondere positie 
in binnen het MA-werk, vanwege de rela-
tie met de achterban. Het is een vereni-
ging van gelijkgestemden die zich willen 
inzetten voor mens en samenleving. Een 
achterban zoals de confessionele instel- 

lingen deze kennen, ontbreekt, tenzij alle 
burgers zonder geloofsrichting als 
potentïele achterban zouden worden aan-
gemerkt. In dat geval ontbreekt echter 
een aanspreektitel en een organisatieka-
der, zodat er weinig te activeren valt. 
Niettemin lukt het Humanitas om vrijwilli-
gers te mobiliseren die geen lid zijn van 
de vereniging, doch dit geschiedt vanuit 
zijn rol van welzijnsorganisatie. 
Het rapport omschrijft Humanitas als 
doe-organisatie. Het doe-karakter van 
Humanitas komt tot uitdrukking in de pro-
fijtgroepgerichte werkmethode; de per-
soonlijke motivatie van vrijwilligers in de 
individualistische werkhouding. Beide 
zijn in combinatie kenmerkend voor 
Humanitas. De vereniging mobiliseert 
vrijwilligers binnen en buiten de organi-
satie, zonder een expliciet beroep op de 
beginselen van het humanisme te doen. 
Samenwerking zoals die in de notitie 
aan de cie. BUC wordt genoemd vindt 
tot nu toe dan ook hoofdzakelijk plaats 
tussen de andere organisaties voor 
maatschappelijk activeringswerk. We 
zijn er nog niet zo uit wat deze clustering 
voor Humanitas zal gaan betekenen. 
Ongetwijfeld zal ook de nieuwe 
Bestuurscommissie Maatschappelijk 
Activeringswerk (BCMA) zich hier nog 
eens over willen buigen. 
Marius Ernsting, de organisatie-advi-
seur die een paar jaar geleden het toe-
komstperspectief voor Humanitas 
onderzocht, stelde bij zijn onderzoek 
een historische vraag: Bron van vernieu-
wing of sta-in-de-weg? Als het gaat om 
de samenwerking zijn wij van dat eerste 
nog niet zo zeker. Dat laatste mag 
gewoon niet. 

LILLIAN SCHULTE 
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Eer voor het humanisme 
van de daad 

Vijfdaags congres IHEU trekt humanisten uit de hele wereld 

`Het is alsof we vroeger in een 
gevangenis zaten, waar we van 

de bewakers in ieder geval nog 
te eten kregen. Maar nu de 

gevangenis is afgebroken is ook 
het eten weg. Hulp uit het buiten-

land lost de problemen niet op. 
De Russen moeten leren te wer-

ken voor hun geld. Pas dan zal er 
een structurele oplossing zijn.' 

 

Elena Bonner met haar tolk Titarenko jr. 

Het zijn woorden van Elena Bonner, 
eregast tijdens het jubileumcongres 
van de 40-jarige International Huma-
nist and Ethical Union (IHEU), eind 
juli in de Amsterdamse RAI. 

Meer dan vierhonderd humanisten uit 
de hele wereld namen deel aan dit con-
gres, dat voor de IHEU werd georgani-
seerd door Humanitas en het Humanis-
tisch Verbond. Zij waren er bij toen de 
Distinguished Humanist Awards werden 
overhandigd aan Elena Bonner en Pieter 
Admiraal. Aan mevrouw Bonner, wedu-
we van Andrej Sacharov, voor haar strijd 
voor de mensenrechten. Aan de Delftse 
anesthesist Admiraal voor zijn wereld-
wijde propaganda voor het recht op 
vrijwillige euthanasie. 
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De congresgangers luisterden naar zes-
tien sprekers en gingen tijdens vijftien 
workshops, acht excursies en twee film-
avonden elk op eigen wijze in op het 
thema Humanism for head and heart 
(Humanisme voor hoofd en hart). 

Van een aantal inleidingen biedt Van 
Mens tot Mens u in dit nummer samen-
vattingen aan, verzorgd door Jeannet 
Ganzewinkel, Peter van Agteren, Henk 
Vlaming en Erik Stibbe. De foto's zijn 
van Ab Koers. 
Volledige teksten zijn te bestellen door 
overschrijving van f 2.50 voor kopieer-
en verzendkosten bij het Centraal 
Bureau Humanitas. Vermeld bij de 
mededelingen de naam van de spreker, 
waarvan u de tekst wilt ontvangen. 



International Award 
voor Admiraal en Bonner 

Van de ruim vierhonderd con-
gresgangers waren enkele tien-

tallen leden van Humanitas. In 
het programma overheerste voor 

één keer de daad de filosofie. 
Congresgangers uit alle wereld-

delen gingen op excursie naar 
een wooncentrum voor verstan-

delijk gehandicapten van 
Humanitas, naar ons kinderhuis 

Ellinchem, bezochten het A.H. 
Gerhardhuis in Amsterdam en 

kregen een demonstratie huma-
nistisch vormingsonderwijs 

in Zaandam. 

Maar het onbetwiste hoogtepunt van het 
congres van de 40-jarige International 
Humanist and Ethical Union in de Am-
sterdamse RAI was de uitreiking van 
twee eerbewijzen aan de Nederlandse 
anesthesist Pieter Admiraal en de Russi-
sche strijdster voor de mensenrechten 
Elena Bonner. Daarmee werden twee 
mensen geëerd, die op onnavolgbare 
wijze een humanistische levenshouding 
in de praktijk hebben gebracht en nog 
steeds brengen. 
Pieter Admiraal, in het buitenland wel-
licht bekender dan in Nederland, is een 
voorvechter van het recht op vrijwillige 
euthanasie. In 1985 stond hij in Den 
Haag voor de rechtbank met de rust en 
zekerheid van een mens met een zuiver 
geweten, geen moment bang dat hij zou 
worden veroordeeld voor zijn mede-
werking aan de zachte dood van een 
patiënt die de dood verkoos boven het 
verlies van menselijke waardigheid in 
onduldbaar lijden. Aan de hand van een 
voorbeeld uit zijn praktijk maakte hij het 
congres duidelijk hoe onontkoombaar 
de noodzaak van dat recht op een vrij-
willige levensbeëindiging zich aan hem 
had opgedrongen. 'In naam van deze 
patiënt aanvaard ik deze onderschei-
ding', zei Pieter Admiraal, die openlijk 
zijn emoties uitte. 
Elena Bonner werd bekend als de vrouw 
van de Russische activist en kerngeleer-
de Andrej Sacharov. Maar haar werk 
voor de mensenrechten is minstens zo 
belangrijk als de inzet voor de wereld-
vrede van haar man. Sacharov en zij ont-
moetten elkaar voor het eerst bij een 
proces tegen een groep Joden, die een 
vliegtuig hadden gekaapt om de Sovjet-
Unie te ontvluchten. Persoonlijk maak-
ten zij daarbij nog geen indruk op el-
kaar. Zij kwamen elkaar weer tegen bij  

een ander proces tegen mensen, die de 
druk van de Sovjet-staat niet konden 
verdragen. Zij herkenden eenzelfde ge-
drevenheid in elkaar. Maar, zoals Elena 
Bonner zelf zegt, dat heeft er niets mee 
te maken hoe mensen zich persoonlijk 
tot elkaar aangetrokken voelen. Ken-
merkend voor haar ondogmatische oor-
deel is haar stelling dat het in de strijd 
voor mensenrechten niet gaat om syste-
men, maar om de wijze waarop mensen 
met die systemen omgaan. Zij spreekt 
zich niet uit tegen het communisme, 
maar tegen de dictatuur. Ten voete uit 
humanistisch is ook haar uitspraak, dat 
Rusland pas uit de huidige economische 
problemen kan komen als de mensen 
weer leren voor zichzelf te zorgen, in 
plaats van zich afhankelijk te voelen van 
anderen. 'Vroeger was ons werk gericht 
op persoonlijke vrijheden', zei mevrouw 
Bonner. 'Nu hebben we vooral te maken 
met economische problemen. Het is 
alsof we vroeger in een gevangenis 
zaten, waar we van de bewakers in 
ieder geval nog te eten kregen. Maar nu 
de gevangenis is afgebroken is ook het 
eten weg. Hulp uit het buitenland lost de 
problemen niet op. De Russen moeten 
leren te werken voor hun geld. Pas dan 
zal er een structurele oplossing zijn. 
Natuurlijk komen nu in het voormalige 
Oostblok de etnische conflicten naar 
boven. Op dit moment staat Joegoslavië 
in de belangstelling. Maar ik ben bang 
dat nog veel landen pas een stabiele 
situatie vinden nadat er bloed is ge-
vloeid. Laat ik duidelijk zijn: ik heb nooit 
tegen het communisme op zich gevoch-
ten. Wij vochten tegen het totalitaire re-
gime dat in ons land heerste. Dat is nu 
weg, maar het was van het begin af aan 
duidelijk dat het niet gemakkelijk zou 
zijn om een nieuwe samenleving op te 
bouwen.' Ook anderen kregen tijdens 
dit congres Awards van de IHEU. Nettie 
Klein, die al 25 jaar bergen werk verzet 
in de IHEU-organisatie. Dr Indumati 
Parikh, de Indiase die in haar dank-
woord verbaasd verklaarde dat haar bij-
drage aan het humanisme toch allen 
maar `grassroot work' was, werk aan de 
basis. Lily Boeikens, de Belgische strijd-
ster voor de rechten van de vrouw. Matt 
Spencer, Amerikaan van Nederlandse 
afkomst met grote verdiensten in opvoe-
ding en geestelijke volksgezondheid. 
Vern Bullough, wetenschapper met 
groot praktijkgevoel. En sir Hermann 
Bondi, de befaamde Engelse geleerde 
en humanist. 

Humanisten aller landen verenigd U. 

Verwondering 
in Gerhardhuis 
Bij een bezoek aan het Gerhardhuis, 
het oudste humanistische bejaarden-
tehuis in Nederland, sloeg de ver-
wondering bij de internationale 
IHEU-congresgangers pas goed toe 
bij het zien van een beauty-salon. Dat 
hadden zij niet verwacht. En dat nog 
wel in een tehuis dat in 1959 is gefi-
nancierd met zegels en dubbeltjes. 
Directeur Fred Kroonenberg gaf 
tekst en uitleg over de huisvesting 
van ouderen in Nederland. 'Doelstel-
ling van het Gerhardhuis is een 
gemeenschap, waarin ouderen hun 
eigen levenswijze kunnen kiezen wat 
betreft vrijheid, verantwoordelijk-
heid, onafhankelijkheid en toleran-
tie'. De meeste belangstelling toonde 
de visite voor de omgang met seksu-
aliteit, de eigen privacy van de 
bewoners, de werking van het indi-
catie-systeem, de verzorgingsprijs 
en de rol van de geestelijke raadslie-
den binnen de organisatie. 
Het euthanasie-beleid in het Ger-
hardhuis bleek zich te hebben uitge-
kristalliseerd in een protocol en een 
handleiding voor het personeel. Nel-
hen de Ruiter gaf aan welke taken 
Humanitas vandaag de dag in het 
ouderenwerk voor zich ziet. Ener-
zijds het versterken van de sociale 
positie van ouderen het tegengaan 
van leeftijds-discriminatie, ander-
zijds hulp aan ouderen die die de 
eigen verantwoordelijkheid zo min 
mogelijk aantast. 
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NOORWEGEN 
Humanisme als alternatief 

'Een Lutherse minister hield mij tij-
dens een debat eens voor dat het 
schande was dat wij humanisten de 
ceremonie van de christelijke belij-
denis van de kerk hadden gestolen. In 
plaats van de ceremonie christelijk te 
noemen, hebben wij het burgerlijke 
belijdenis genoemd. Ik gaf toe dat wij 
die ceremonie hadden gestolen. Ik 
was bereid om haar terug te geven 
aan de kerk, als die op haar beurt de 
viering van de Winter Zonnestilstand 
terug wil geven aan het gewone volk 
zonder het Kerstfeest te noemen.' 

Steinar Nilsen, de president van de 
Human-Ethical Association of Norway, 
schetste tijdens het IHEU-congres de 
positie van humanisten en hun maat-
schappelijke acceptatie in Noorwegen. 
Die is niet eenvoudig, zo bleek uit zijn 
toespraak. Noorwegen is een overwe-
gend Luthers land met een aanhang van 
bijna negentig procent van de bevol-
king. De Lutherse kerk is een staats-
kerk. Veel van de maatschappelijke 
rituelen en ceremonieën worden door 
de kerken gedicteerd. Belangrijke eve-
nementen zijn het benamen van een 
baby, de belijdenis, het huwelijk en de 
uitvaart. Zulke evenementen zijn in het 
geïsoleerd liggende Noorwegen een 
belangrijk maatschappelijk fenomeen. 
Toch, zette Nilsen uiteen, is er wel dege-
lijk een voedingsbodem voor het huma-
nistische gedachtengoed in Noorwegen. 
Er zijn meer Noren die niet (44%) dan 
wel (39%) in de hemel geloven. Twee 
derde gelooft niet in de hel. Slechts een 
vijfde doet dat wel. 'Dat zijn belangrijke 
christelijke dogma's,' zei Nilsen, 'en de 
meeste Noren geloven er niet in.' De 
betrokkenheid van de gemiddelde Noor 
bij het christelijk geloof is niet groot. Zo 
is het kerkbezoek laag. De meeste 
Noren gebruiken de kerk voor de socia- 
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le ceremonieën. 'Op basis van onder-
zoek blijkt dat ruwweg twintig procent 
van de bevolking echt christelijk is, van 
dertig procent is de levensbeschouwing 
onduidelijk en twintig procent is huma-
nist,' zei Nilsen. 
Om het humanisme in Noorwegen ac-
ceptabeler te maken, heeft de Human-
Ethical Association of Norway de gang-
bare ceremonieën overgenomen, maar 
de christelijke inbreng vervangen door 
een humanistische. `De gemiddelde 
Noor woont één of twee keer in zijn 
leven een humanistische ceremonie bij', 
zei Nilsen. 'Dat betekent dat elke Noor 
ons kent. Iedereen weet dat je geen 
christen hoeft te zijn, maar dat je kan 
kiezen. Laat je niet intimideren door de 
gebruikelijke reacties van de clerus 
over imitatie. Humanistische rituelen 
zijn geen naperij. Zij vervullen basis-
behoeften van mensen. Alleen doen 
humanisten dat op een andere manier 
dan christenen.' 

BELGIË 
Vormingsonderwijs verplicht 
0 dders van kinderen van 6 tot 18 op 
openbare scholen in België hebben de 
k.:uze in cursussen filosofie: katho-
liek, protestants, joods, islamitisch of 
buitenkerkelijke ethiek. Bevoegde 
leerkrachten geven twee lessen per 
week van 50 minuten elk. Denise 
Berré, zelf docent Nederlands, Engels 
en ethiek, zette tijdens het IHEU-con-
gres de Belgische morele vorming 
uiteen. 

Het Belgische onderwijs heeft te maken 
met Vlaamse en Waalse landsdelen, met 
provincies en met plaatselijke autoritei-
ten. Vrije scholen zijn voor 98 procent 
katholiek en beheersen het onderwijs in 
Wallonië voor ongeveer de helft. More-
le vorming (in Nederland zouden wij het 
vormingsonderwijs noemen) in België 
maakt deel uit van het gehele openbare 
onderwijs. 
Belgen hebben een lange traditie in het 
leven in nauw contact met verschillende 
culturen en het accepteren van verschil-
len. Dat verklaart de waaier van keuze 
in religieuze lessen met inbegrip van de 
mogelijkheid te kiezen voor humanis-
tisch vormingsonderwijs. Bij de buiten-
kerkelijke cursus gaat het in feite om de 
humanistische ethiek. Maar toen deze 
cursus in 1959 werd ingesteld was de 
invloed van de katholieke kerk in België 
nog te sterk om het beestje bij de naam 
te noemen, vertelde Denise Berré. Maar 
al komt het woord 'humanistisch' in de 
naam van de cursus niet voor, in de 
omschrijving van wat er mee wordt 
beoogd is de humanistische opzet dui-
delijk herkenbaar. `Moraalonderwijs 
moet worden ontwikkeld in een open en 
dynamisch perspectief op een zich  

voortdurend ontwik-
kelende persoon-
lijkheid', zei de Bel-
gische docent. 
Morele vorming in 
deze zin heeft ten 
doel het zoeken naar 
waarheid en het zich 
vrijmaken van 
dogma's te bevor-
deren. Deze opvat-
ting past uitstekend in een hedendaagse 
situatie, die een de mens voortdurend 
voor andere vragen plaatst. De wijze 
van denken dient uit te gaan van de 
principes van het vrije onderzoek, los 
van vooropgezette ideeën en in een 
voortdurend proces van ijking en herij-
king.De humanistische vorming in Bel-
gië streeft hoog gegrepen idealen na. 
De meeste leerlingen waarderen dat 
wel. Zij vinden in de humanistische uren 
de ruimte hun eigen denkwijze te ont-
wikkelen. Problematisch is het vinden 
van voldoende docenten. De humanisti-
sche organisaties in België proberen de 
leerkrachten te ondersteunen. Sommige 
zorgen voor lesmateriaal, andere rich-
ten zich op het bevorderen van de 
goede naam van het humanistisch 
onderwijs bij het publiek. 

VERENIGDE STATEN 
Humanisme voor de zwarte 
gemeenschap 

'Georganiseerd humanisme heeft de 
zwarte gemeenschap veel te bieden 
dat religie niet heeft. Maar toen ik in 
1988 de humanistische Free Inquiry 
Conference bezocht, viel het mij op 
dat ik de enige zwarte deelnemer 
was. Dat vond ik vreemd, want ik 
dacht bij humanisme altijd aan cultu-
rele pluriformiteit en diversiteit. Hoe 
komt het toch dat zo weinig zwarten 
zich betrokken voelen bij humanis-
me?' 

Norman R. Allen, humanistisch publicist 
in de Verenigde Staten, ging op onder-
zoek uit. Zwarten bespeuren al snel 
racisme als binnen een bepaalde orga-
nisatie alleen blanken opereren, zei hij 
tijdens het IHEU-congres. Maar Allen 
oordeelde niet voordat hij zelf in staat 
was conclusies te trekken. 'Ik kwam er 
achter dat de humanistische beweging 
in Amerika vooral werd geleid door 
mannen uit de hogere, blanke midden-
stand, vaak met een Europese achter-
grond. Alles wat ik las over humanisme 
werd belicht uit een Eurocentristisch 
oogpunt. Maar ik realiseerde mij ook 
dat humanisme meer inhoudt dan alleen 
Eurocentristische visies. Er zijn verschil-
lende manieren om naar de wereld te 
kijken. Geen enkele groep mensen is nu 
eenmaal helemaal vrij van vooroorde-
len.' 



Binnen de Council for Democratic and 
Secular Humanism startte Allen met de 
African Amarican Humanist, een sub-
commissie die in 1990 met een declara-
tie kwam. Nadien heeft het georgani-
seerd humanisme in de Verenigde Sta-
ten aan belangstelling gewonnen onder 
de zwarte deel van de bevolking. Allen 
betoogt dat de zwarte gemeenschap in 
de wereld een gemeenschap is waar de 
humanistische waarden en visies actief 
verspreid moeten worden. Dat het 
onder zwarten in Amerika soms nauwe-
lijks weerklank vindt, komt volgens hem 
door een verschil in prioriteiten. 'Omdat 
blank en zwart verschillende achter-
gronden hebben, zijn de prioriteiten 
ook anders', betoogt hij. 'Zwanen zijn 
meer begaan met zaken als zwanger-
schap bij kinderen, onderwijs en 
bestrijding van racisme dan met het 
recht op abortus of euthanasie. Dat ver-
klaart de populariteit van religie onder 
zwarten. Veel religieuze leiders spitsen 
hun theologische boodschap toe op de 
specifieke noden van zwarten. Maar 
religie heeft ook een keerzijde. "In de 
ene hand een aalmoes en in de andere 
een dolk", zei Robert G. Ingersoll ooit 
over de katholieke kerk. Vaak predikt 
religie ook seksisme, homofobie, into-
lerantie, passiviteit of fascisme.' 
Volgens Allen is Afrika de grootste voe-
dingsbodem voor het humanisme als het 
gaat om het zwarte bevolkingsdeel. Het 
leven van Afrikaanse vrouwen bijvoor-
beeld is erg hard. Religie en tradities 
hebben hen altijd in een onderdrukte 
positie geschoven. Het humanisme 
daarentegen predikt gelijkheid van sek-
sen. 'Humanisten hebben in Afrika een 
groot voordeel op religieuzen', zegt 
Allen. 'Er zijn geen aanwijzingen dat 
georganiseerde humanisten Afrikanen 
of hun natuurlijke rijkdommen hebben 
geëxploiteerd. Evenmin hebben geor-
ganiseerde humanisten zich ooit bezon-
digd aan slavernij of uitbuiting. Als 
humanisten naar Afrika gingen kwamen 
zij in vrede. Zij voerden geen heilige  

humanistische oorlogen, plunderden 
geen steden en verkrachtten geen vrou-
wen.' 
Het is echter wel noodzakelijk om het 
Afrikaans humanisme financieel te steu-
nen, meent Allen. Als Afrika steeds 
genegeerd blijft door het Westerse 
humanistische groeperingen, zal het 
humanisme worden afgedaan als 
parochiaal en net zo racistisch als ker-
ken. `De interesse voor het humanisme 
in Afrika groeit', zegt Allen. 'Ik heb veel 
brieven gehad uit Uganda, Kenia, Tsjaad 
en andere landen van mensen die in 
humanistische organisaties willen 
oprichten. Ooit zal het humanisme 
wereldwijd geaccepteerd zijn.' 

INDIA. 
Werken met vrouwen 

Mevrouw G. Sakala uit India, afgestu-
deerd in Social Work, met als specia-
lisatie criminologie, hield een inlei-
ding over het werk van het Atheist 
Centre in India. Zij publiceerde veel 
over maatschappelijke problemen en 
over sociale hervormingen en vrou-
wen. 

Mevrouw Sakala schetst de enorme, 
voortgaande veranderingen als gevolg 
van modernisering en industrialisatie in 
de landen in ontwikkeling. Door die ver-
anderingen zijn veel oude waarden en 
tradities verdwenen. Daardoor treden 
ook veranderingen op in maatschappe-
lijke en economische instellingen, waar-
van gewone mensen, vooral vrouwen en 
kinderen, slachtoffer worden. 
Maatschappelijk werkenden proberen 
te bewerkstelligen dat mannen en vrou-
wen op maatschappelijk, economisch en 
politiek gebied gelijkgesteld worden. 

Echter, officiële 
gelijkberechtiging 
(bijvoorbeeld door 
stemrecht voor man-
nen èn vrouwen) is 
nog geen garantie 
voor feitelijke 
gelijkberechtiging 
van vrouwen. Door 
wetgeving en admi-
nistratieve maatre-
gelen probeert de 
regering van India de positie van vrou-
wen wel te verbeteren. 

De omvangrijke bevolking van het 
democratische India leeft veelal in dor-
pen en is afhankelijk van de landbouw. 
Het ontwikkelingspeil is laag. Eeuwen-
lang heeft het sterke familieverband en 
de agrarische omstandigheden in de 
dorpen de vrouwen een zekere veilig-
heid geboden. Ze hadden wel proble-
men, maar ze werden niet uit hun huis 
gezet. 
Door verandering van waarden is het 
nauwe familieverband weg. Veel jonge 
moeders worden verstoten door hun 
man. Het Atheist Centre onfermt zich 
over de vele jonge meisjes die onge-
huwd zwanger worden. Door de angst 
voor het stigma neemt de druk op het 
meisje om tot abortus over te gaan toe, 
ook al is dat medisch gezien onverant-
woord. 
Het Centre helpt om het stigma van 
ongehuwde zwangerschap te doorbre-
ken. 
In India is het veelal gebruikelijk om 
vrouwen die hun man door de dood ver-
liezen, te vernederen. Men haalt de 
schoonheidsvlek van het voorhoofd weg 
en breekt de =ringen. Het is een zeer 
inhumane traditie. De vrouw zoekt dan 
ook vaak haar toevlucht bij het Atheist 
Centre, waar men probeert de familie te 
overtuigen van de onmenselijkheid van 
deze gewoonten. In India is het nog 
steeds ongebruikelijk dat weduwen her-
trouwen. Het Atheist Centre helpt vrou-
wen gebruik te maken van hun wettelijk 
recht te hertrouwen en draagt daardoor 
bij aan het verdwijnen van dit vooroor-
deel. 
Ook werkt men mee aan het bevrijden 
van de Jogins van het juk van het devad-
asi-systeem. Jogins, die de laagste sport 
van de maatschappelijke ladder bezet-
ten, mogen niet trouwen omdat ze 
geacht worden met God getrouwd te 
zijn. Ze worden seksueel misbruikt met 
de goddelijke wet als argument. 
Een ander hot issue in het werk van 
mevrouw Sakala en haar collega's is het 
aloude gebruik van de bruidsschat. 
Hoewel intussen bij wet verboden, is de 
bruidsschat in india nog lang geen ver-
leden tijd. 
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HIVOS 
Humanistische waarden in 
ontwikkelingssamenwerking 

'We kunnen de afnemende belang-
stelling van het noorden voor het zui-
den toch niet zomaar accepteren. Een 
belangstelling die zich lijkt te beper-
ken tot incidenten en losstaande hul-
pacties, die een eenzijdig beeld 
oproepen van rampen, ellende en oor-
log. Er gebeuren daarvoor te veel 
waardevolle dingen in het zuiden. En 
het is allemaal zó dicht bij, dat het op 
zijn minst kortzichtig zou zijn de aan-
dacht voor dit deel van de wereld over 
te laten aan de toegewijde aandacht 
van een klein groepje noordelijke ont-
wikkelingdeskundigen.' 

Jaap Dijkstra is directeur van HIVOS, het 
Humanistisch Instituut Voor Ontwikke-
lings Samenwerking. Hivos begon als 
humanistische vrijwilligersorganisatie 
waarbij het doel vooropstond 'het arme 
deel van de wereld te helpen'. Hivos 
wilde ook in de Derde Wereld humanis-
tische waarden uitdragen als democra-
tie, tolerantie, emancipatie, zelfverwer-
kelijking, het recht een mening te heb-
ben (en uit te spreken) en vorm te 
geven aan het eigen leven. Vanuit die 
gedachten steunde Hivos vooral kleine, 
onafhankelijke en plaatselijke organisa-
ties in de Derde Wereld, die streden 
tegen fundamentalisme, voor minderhe-
den opkwamen en met kleinschalige 
projecten de levensstandaard probeer-
den te verhogen. 

De humanistische idealen uit het begin 
zijn tegenwoordig niet meer zo exclusief 
humanistisch. Neutrale non-gouverne-
mentele organisaties (NGO's) en zelfs 
ook kerkelijke organisaties voor ontwik-
kelingssamenwerking stellen zich ach-
ter dezelfde normen en waarden. 'Mis-
schien verlies voor Hivos, maar winst 
voor het zuiden', aldus Jaap Dijkstra. 
'Geld uit Nederland en de EG stelt Hivos 
in staat het werk te ondersteunen van 
ongeveer vierhonderd groepen in Afri-
ka, Azië en Latijns Amerika, variërend 
van cooperatieve banken en vakoplei-
dingen tot zelfhulpgroepen van AIDS-
patiënten, milieugroepen en boeren-
bonden. Ook in de samenwerking met 
het zuiden gaat het nu om efficiency, 
deskundigheid en kwaliteit. 
We werken in een wereld waarin het 
gemiddelde inkomen in de welvarende 
landen in tien jaar bijna is verdubbeld, 
terwijl het in bijvoorbeeld de Afrikaanse 
binnenlanden is gedaald van 680 tot 610 
gulden per jaar. 
We mogen blij zijn, dat de verlammen-
de greep van de Oost-West tegenstellin-
gen op de sociale en economische dis-
cussie is verdwenen. De verschillen tus-
sen Hivos en de andere organisaties 
voor ontwikkelingssamenwerking zijn 
kleiner geworden.' 

ANTILLEN 

Eigen taal in onderwijs 

Eén van de meeste opmerkelijke ver-
halen voor de talrijke Nederlandse 
congresgangers was het relaas van de 
schrijver Frank Arion. Deze Antilli-
aanse schrijver deed verslag van zijn 
pogingen het Kolegio Erasmo van de 
grond te krijgen. De eerste humanis-
tische basisschool van Curaçao. 

Het verhaal van Arion ging vooral over 
het Papiamento, de nationale taal van 
Aruba, Bonaire en Curacao. De taal gaat 
terug tot de tweede helft van de 15e 
eeuw toen Portugese en Italiaanse man-
nen op eilanden voor de Afrikaanse kust 
Afrikaanse vrouwen ontmoetten. In de 
slaventijd werd het overgebracht naar 
de Nederlandse Antillen. Hier stond het 
onder invloed van het Nederlands en 
het Spaans. 
Tegenwoordig wordt Papiamento in alle 
lagen van de bevolking van Curacao 
gesproken. Het komt echter niet voor in 
het onderwijs. 
Behalve een collectief minderwaardig-
heidsgevoel is vooral de Hollandse 
schoolstrijd daarvan de oorzaak. 
Alleen scholen waarin in het Nederlands 
werd onderwezen werden gesubsi-
dieerd. Ongetwijfeld een poging om 
katholieke missionarissen te treffen die 
het onderwijs in de landstaal gaven. Op 
Curacao leerden ze dat de Rijn bij 
Lobith hun land binnen kwam. 
De resultaten van het Antilliaanse 
onderwijs zijn hierdoor slecht. Er stond 
echter een beweging op om Papiamento 
ingevoerd te krijgen in het onderwijs. 
Het zogenaamde Friese model zou uit-
komst brengen. In dat model is in de 
eerste twee klassen het Fries de eerste 
taal en het Nederlands de tweede, in de 
derde klas wordt onderwezen in het 
Nederlands en is Fries de tweede taal. 
Het Antilliaanse parlement nam in 1987 
een wet voor aan. Er gebeurde echter 
niets. Arion begon te denken aan een 
particuliere school en vergaarde kennis 
over het onderwijssysteem en de moge-
lijkheden die de vrijheid van onderwijs 
biedt. De openingszet was dat er hon-
derd leerlingen waren. Het wetsvoorstel 
dat het Friese model introduceerde, 
maakte het mogelijk subsidie te krijgen 
voor een school met Papiamento als 
onderwijstaal. 
In een meer dan twintig uur durend 
debat in het parlement werd het voor-
stel voor de stichting van de school ste-
vig aangevallen, belachelijk gemaakt 
en zelf verdacht gemaakt door een link 
te leggen tussen humanisme en commu-
nisme. 
De minister van dat moment geloofde in 
de zaak van Papiamento en was ook nog 
een van beste debaters van het eiland. 
Hij sleepte het voorstel erdoor. 
De politieke constellatie veranderde 

echter wederom en 
degene die de 
oppositie tegen de 
school had geleid, 
werd minister voor 
onderwijs. Maar de 
school is toch geko-
men. 

UNIVERSITEIT 
Menselijkheid 
in de wetenschap 

Sinds 1989 heeft de humanistische 
beweging in Nederland de Universi-
teit voor Humanistiek in Utrecht. Rec-
tor Douwe van Houten presenteerde 
zijn nieuwe universiteit op het IHEU-
congres. Hij legde aan zijn gehoor uit 
waarom een humanistische universi-
teit kon ontstaan. Niet als variant op 
de Amerikaanse Hamburger Univer-
siteit van MacDonalds, maar als een 
echt wetenschappelijk opleidingsin-
stituut. 

De Universiteit voor Humanistiek is een 
laat gevolg van de verzuiling in Neder-
land. De humanistische beweging heeft 
als een soort minizuil dezelfde rechten 
gekregen als de grote zuilen. De Uni-
versiteit voor Humanistiek is een bijzon-
dere universiteit, die is aangewezen 
vanwege een levensbeschouwelijk 
genootschap. Dat betekent dat de oplei-
ding een ambtsopleiding is. Je wordt er 
doctorandus in de humanistiek ofwel 
humanisticus. De gelijkstelling met 
andere levensbeschouwingen was het 
formele argument om de universiteit op 
te richten. De groeiende ontkerkelijking 
in Nederland was het echte argument. 
Dominees en priesters zijn in Nederland 
al lang niet meer de vanzelfsprekende 
geestelijk raadslieden. Alle studenten 
lopen een stage in geestelijk raadswerk. 
De universiteit kent twee onderzoekpro-
gamma's. Het eerste heeft betrekking 
op praktische problemen. Het tweede 
gaat over de relatie tussen wetenschap, 
filosofie en levensbeschouwing. Specia-
le aandacht is er in dat programma voor 
het humanisme in Europa. 
Het motief daarvoor is dat het humanis-
me in de Europese samenleving een 
culturele en spirituele kracht van bete-
kenis is. 
Als de universiteit in 1995 is uitge-
bouwd, zal de staf bestaan uit circa 50 
mensen, die 250 mensen opleiden. 
De stichting van de universiteit is de 
laatste stap naar het professionalisering 
van het geestelijk raadswerk dat wordt 
uitgeoefend in de gezondheidszorg, het 
leger, de gevangenissen. 
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p indringende ervaring 
Lilian Schulte, maatschappelijk 

activeringswerkster van 
Humanitas, bezocht begin 

augustus voor een week een kin-
derkamp van Humanitas. 

Zij doet in Van Mens tot Mens 
relaas van haar ervaringen. 

Kampeerboerderij de `Loryan', waar 
Humanitas een tienerkamp houdt, ligt in 
B akkeveen. Hoewel gelegen in Fries-
land, is omgeving voor mij zuiver 
Drents. Heide, bos, weide, kanalen, 
alles heel mooi. Het Friese karakter 
merk je zodra je een plaatselijke winkel 
binnen stapt. Hier spreken ze een ande-
re taal. De Groningse kinderen zijn dus 
toch nog in het buitenland op vakantie. 
Op het erf van de boerderij tref ik twee 
mensen van de keukenploeg. Het mees-
te werk van de keuken gebeurt in de 
ochtend. Eerst het ontbijt, tafels dekken, 
koffie en thee zetten, afwassen, voorbe-
reiden voor het eten van de avond en 
het organiseren van de lunch. Als de 
kinderen tenminste geen brood meege-
nomen hebben. 
De kinderen zijn die dag naar de zand-
vlakte, een prachtig natuurreservaat op 
nog geen kilometer afstand van de 
boerderij. Ze houden een vossejacht, 
een jeugdspel. Voor de plaatselijke 
supermarkt tref ik twee verklede 'vos-
sen' aan. Eén draagt bij 25 graden een 
regenpak en laarzen. De andere vos 
heeft net een grote baal chips uit de 
supermarkt gehaald. 'Gisteravond heb-
ben we een nachtwandeling gemaakt, 
joh, en het was pikkedonker en we gin-
gen pas hardstikke laat naar bed.' 
Rond 17.00 uur 's middags verzamelt het 
hele spul zich weer op de boerderij. Het 
hele spul is in dit geval 79 kinderen, 
twee hoofdleiders, elf leiders en zes 
mensen voor de keuken. De hoofdlei-
ding bestaat uit twee ervaren kamplei-
ders. 
Het is belangrijk dat er in de leiding 
mensen zitten die zelf als kind kamper-
varing hebben opgedaan bij Humanitas, 
zegt één. Zij kennen het klappen van de 
zweep. Menno, een leider, gaat al twin-
tig jaar mee op kamp. Vanaf zijn zesde 
jaar is hij als kind mee geweest en daar-
na is hij tot de leiding over gegaan. Het 
zijn stuk voor stuk toffe jongens deze 
ouwe rotten, die vaak uit ervaring weten 
dat een kinderleven niet altijd onbe-
zorgd is. 

Voor de meeste kinderen die aan een 
kamp deelnemen is dit hun enige vakan-
tie. Het leukste is dat de buitenwereld 
nu even niet bestaat. Eefje woont op een 
boerderij, haar zusje is ook in het kamp. 
Ze moeten thuis altijd met van alles hel-
pen en vakantie zit er verder niet in. 
Kleine Tommie vertelt dat het bij hem 
thuis een puinhoop is. 'Mijn vader heeft 
ons gewoon laten zitten, mijn moeder is 
ziek, ze ligt halfdood op de bank en ik 
heb ook geen tijd, want ik moet naar 
school.' 
We eten die avond rode kool, aardap-
pels, een gepaneerde schnitzel en jus. 
Ik zie heel wat kinderen hun bord voor 
de tweede keer opscheppen. Na het 
toetje (een dikke sinaasappel), zingen 
de kinderen een liedje voor een jarige 
job. De winnaars van de vossenjacht 
krijgen hun prijzen: een taartje en een 
hoeraatje van de groep. 
Na het eten blijven alleen de kinderen 
met strafcorvee binnen. Een aangepast 
programma bestaat uit een ritje in de 
hooikar achter de tractor van de boer en 
daarna een kampvuur. 'Dat wordt al de 
derde keer deze week, juf, te gek!' De 
boer laat ons een flink stuk van de Frie-
se omgeving zien. Een paar jongens 
hebben zich verkeken op de kou. Ze zijn 
nog steeds in hun t-shirts en zoeken 
beschutting bij een van de leidsters op 
de grond. Ondertussen wordt er natuur-
lijk luidkeels gezongen. Bij terugkomst 
krijgt de boer van één van de kinderen 
een pluim. 'Nou meneer, u kunt goed rij-
den voor een boer!' 
Het blijft prachtig zo'n kampvuur, van 
voren de hete gloed van het vuur en van 
achteren een koude rug. Zachte ge-
sprekken en staren in het spel van de 
vlammen. Vorige week ben ik plots-
klaps mijn moeder verloren. Ik ben de 
klap nog niet geheel te boven. Naast me 
zit een jongen van 12. Hij woont bij  

pleegouders. Hij is op zijn vierde uit 
huis gegaan. 'Mijn moeder wil me nooit 
meer zien. Mijn vader zie ik nog wel 
eens, maar daar heb ik niks aan.' Ik 
schaam mij bijna voor mijn eigen ver-
driet. 
Sommigen durven een nachtzoen uit te 
wisselen. Mag je buiten of binnen sla-
pen, is één van de gespreksonderwer-
pen. Het mag, je mag buiten slapen! 
Veel kinderen kiezen echter voor de 
warme slaapzaal. Anderen worden naar 
binnen gestuurd omdat ze liggen te klie-
ren. In bed vinden intieme gesprekken 
plaats. Waar woon je? In een tehuis. 
Waar zijn je ouders dan? Moeder is ver-
slaafd en verblijft in Frankrijk, vader 
reist de wereld rond en leeft van het 
verkopen van zelfgemaakte sieraden. 
Af en toe laat iemand een grote wind. 
Gegiechel. De hele nacht wakker blij-
ven heeft wel iets. Maar daarin slaagt 
niemand. 
Bij het ontbijt verklapt Hennie dat hij 10 
boterhammen met kaas gegeten heeft. 
De buitenslapers hebben het niet koud 
gehad, zeggen ze. Ze hebben elkaar 
warm gehouden. Vanwege de hete dag 
gaan wij vandaag naar het zwembad. 
Brood en drinken gaan mee en ook 
allerlei materiaal ter voorbereiding van 
de bonte avond, het afscheidsfeest. 
De volgende morgen moet iedereen op 
tijd opstaan, zijn spulletjes pakken en de 
boerderij schoonmaken. Een grote bus 
rijdt hen weer naar huis. Of de kinderen 
het fijn vinden zo'n kamp? Je hoeft 
alleen maar te kijken. 
Ellen van Let heeft in de afgelopen 
maanden een draaiboek over kinder-
kampen samengesteld, waar starters 
hun voordeel mee kunnen doen. Op 26 
september zal dat worden gepresen-
teerd in de Eenhoorn in Amersfoort. 

LILLEN SCHULTE 
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Indo's klem tussen heden en verleden 

Wij hebben nooit ergens bijgE 
`Ik zou willen dat ik het Hollands 

deel van mijn bloed kon aftap-
pen. Dan zou ik Indonesische zijn 

en dan hoorde ik tenminste 
ergens thuis.' Indo 's, zoals Julia 

Theodora Couwenberg-Trouer-
bach gemengdbloedigen uit 

Nederlands Indië noemt, verlo-
ren na de Indonesische vrij-

heidsoorlog hun moederland. 
Noodgedwongen moesten zij na 
de onafhankelijkheid Indonesië 

verlaten samen met de Neder-
landers. In Nederland wennen zij 

niet. Ook Indonesië biedt geen 
thuis, want Indo's zijn door en 

door Nederlands opgevoed. De 
gemeenschap van tienduizenden 

ontheemde Indo's lijdt in stilte. 
Julia 'Boelie' Couwenberg wil 

die stilte verbreken, voordat 
de Indo-cultuur geruisloos 

verdwijnt. 
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'De Indo-gemeenschap in Nederland is 
één grote lach. Allemaal feestjes, eten, 
muziek en dansen', zegt Julia Couwen-
berg. 'Wij hebben onderling veel con-
tacten. Maar toch hangt de gemeen-
schap als los zand aan elkaar. Wat wij 
gemeen hebben is ons gezamenlijk 
leed.' Julia Theodora Couwenberg, 
beter bekend als Boelie, probeert het 
lot van Indo's onder de aandacht van 
Nederlanders te brengen. Indo's zijn 
nazaten van Nederlands-Indische huwe-
lijken. Zij waren vervlochten met het 
koloniale tijdperk van Nederland. De 
dekolonisatie van Nederlands Indië ont-
nam hen hun thuis. Zij voelen zich nu 
ontheemden. Het verdriet dat daaruit 
voortvloeit dragen zij over op hun kin-
deren. Als er niets gebeurt, is de Indo-
gemeenschap straks verdwenen. 
Humanitas is volgens Boelie Couwen-
berg één van de organisaties in Neder-
land die zich het lot van Indo's zou moe-
ten aantrekken. Zelf is Boelie al jaren lid 
van Humanitas. Hoewel Indo's in Neder-
land wonen, wennen de meeste er niet 
of nauwelijks, betoogt zij. Zij kennen de 
taal en de normen en waarden. Maar 
met het land zelf hebben zij niets 
gemeen. Een terugkeer naar Indonesië 
is geen alternatief. Indo's hebben door 
hun Nederlandse opvoeding geen ver-
wantschap meer met dit land. De her-
kenningspunten uit hun verleden zijn na 
de onafhankelijkheid verdwenen. 
Nederlands Indië bestaat niet meer. 
'Indo's hebben nooit ergens bij 
gehoord', vervolgt mevrouw Couwen-
berg. 'Niet bij de Nederlanders en niet 
bij de Indonesiërs.' In de verhoudingen 
van het toenmalige Nederlands Indië 
was dat een gegeven. Maar toen de 
kolonie op eigen benen ging staan en 
de verschillende  bevolkingsgroepen uit 
elkaar gingen, kwamen de Indo's tussen 

de wal en het 
schip. Omdat zij 
zich meer aan 
de Nederlandse 
dan bij de Indo-
nesische 
gemeenschap 
verwant voel-
den, pakten zij 

na de Indonesische onafhankelijkheid 
samen met de Nederlanders hun 
koffers. Vijftigduizend Nederlanders en 
een kwart miljoen Indo's verlieten Indo-
nesië. 
'De Indische Nederlander is ontstaan 
ten tijde van de VOC en is uitgegroeid  

tot de zogenaamde Indo-gemeenschap', 
zegt Boelie. 'Zij woonden gedurende 
vele generaties in de luwte van de 
Nederlandse gemeenschap. Zij werden 
beschouwd als tweederangs burgers, 
maar hadden wel een brugfunctie naar 
de Indonesiërs toe in de vorm van 
opdrachten van de Nederlandse over-
heid. Maar omdat zij bloedverwanten 
waren van de Indonesiërs was het geven 
van sommige opdrachten niet gemakke-
lijk voor Indo's. 
Toch is het jaren zo gegaan. Je kon als 
Indo alleen carrière maken als je de 
normen en waarden van Nederlanders 
aannam. Veel andere keuze was er niet. 
Als je je niet aan de Nederlanders wilde 
aanpassen was je een Indonesiër. Dan 
was je niets. Je ging dan de kampong in. 
Indonesiërs hadden niet zoveel op met 
Indo's. Die behoorden bij het koloniale 
stelsel. Wij wilden niets liever dan 
Nederlander zijn. Dan had je het 
gemaakt. Het ergste dat je tegen een 
Indo kon zeggen was dat zij Indonesisch 
waren. Iedereen die dat vroeger tegen 
mij durfde te zeggen kon een klap krij-
gen. Indo's waren geboren en getogen 
als Nederlanders. Toch werden wij door 
de Nederlanders niet als zodanig geac-
cepteerd. 
Vader Trouerbach was substituut griffier 
in Makassar, een hoge positie voor een 
Indo. Boelie groeide haar eerste levens-
jaren op in voorspoed. Haar vooruitzich-
ten in het leven leken veelbelovend, 
maar de Tweede Wereldoorlog gooide 
roet in het eten. Kort nadat de familie 
naar Samarang verhuisde, waar vader 
Trouerbach een griffiersfunctie zou aan-
vaarden, brak de oorlog uit. De Neder-
landers verdwenen in Jappenkampen. 
Vader Trouerbach belandde na verzets-
activiteiten in het gevang. De segregatie 
tussen de verschillende bevolkings-
groepen verdween. De familie Trouer-
bach woonde opeens temidden van 
Indonesiërs. 
`De Indonesiërs waar wij tussen woon-
den scholden ons uit', zegt mevrouw 
Couwenberg. 'Onze bevoorrechte  posi-
tie was weg. Wij aten nog slechts één 
keer per dag omdat wij arm waren. Mijn 
moeder probeerde aan geld te komen 
door ons beddegoed te verkopen. Later 
door haar juwelen te gelde te maken. 
Zelfs de erfstukken van mijn zus werden 
verkocht. Mijn moeder heeft ons op die 
manier door de oorlog gesleurd. 
Heel lang heb ik deze herinneringen 
vergeten. Ik heb ze geprobeerd te 

`Tussen de mensen zag ik 
een zwarte vlek, 
Dat was ikzelf.' 



mij heen een zwarte vlek. Dat was ikzelf. 
Ik heb zo mijn best gedaan om hier te 
aarden. Maar ik voel mij hier niet pas-
sen. Kon ik de Nederlandse helft van 
mijn bloed maar aftappen. Dan was ik 
Indonesische en dan hoorde ik ergens 
echt thuis. Dat verkrampte leven dat ik 
hier leidde is nooit goed geweest. Het 
verdriet was ons aan te zien. Toch spra-
ken wij ons verdriet zelfs niet uit tegen 
onze kinderen. Dat heeft gevolgen voor 
het gezin gehad. Het eigen leed draag 
je ongewild over aan je kinderen. Als 
gevolg hiervan verkeren Indo-gezinnen 
in psychische nood. Verschillende 
Indo's verblijven daardoor in psychiatri-
sche inrichtingen of hebben zich zelfs 
van het leven hebben beroofd. Als je 
ziet dat dit zo vaak voorkomt in een 
groep die zo klein is als de onze, dan is 
het nodig dat dit wordt onderzocht. 
Over een aantal jaren bestaat er geen 
Indo-cultuur meer in Nederland. Dan is 
er ook niet meer te achterhalen wat er 
allemaal met deze groep is gebeurd. 
Maar het leed is er nog wel, overgedra- 

gen aan de jongere generaties. Iemand 
moet daarom voor de Indo's opkomen. 
Ik wil dat er algemene bekendheid komt 
over de geschiedenis van de Indo's. 
Straks bestaat de generatie die dit heeft 
meegemaakt niet meer. Dan zal nie-
mand ooit precies weten wat er met 
deze speciale groep Nederlanders is 
gebeurd.' 
Waarna zij een stukje eigen proza voor-
draagt, waarin zij alle leed van haar 
leven in een paar regels tot uitdrukking 
brengt. 

Tussen de bomen sta ik 
naakte takken omhoog gestoken. 
Ik kan hier maar niet gedijen. 
Komt dit door wat er bij mij is aangericht? 
Mijn wortels ben ik verloren. 
Achtergelaten in mijn moederland. 
Ik sta hier maar als boom. 
Met een afwijkende achtergrond. 

HENK VLAMING 

hoord' 
begraven. Tot twee jaar geleden alles 
weer begon te leven. Ik ben echter 
steeds verder gaan nadenken over die 
periode. Het was een enerverende 
periode met veel huilbuien. Vlak na de 
capitulatie van de Japanners begon de 
bersiap-tijd, de Indonesische vrijheids-
oorlog. Die mondde uit in de onafhanke-
lijkheid van Indonesië. Bij de souve-
reiniteitsoverdracht moesten de Indo's 
kiezen voor de Indonesische nationali-
teit of vertrekken met de Nederlanders. 
De meeste Indo's zijn weggegaan. De 
enkele die bleven zijn verpauperd.' 
De meeste Indo's weken uit naar Neder-
lands Nieuw Guinea. Anderen emi-
greerden naar Australië, Canada, de 
Verenigde Staten of Suriname. 'Wij 
waren tropenkinderen en over Neder-
land konden wij ons geen idee vormen. 
Mevrouw Couwenberg trouwde aldaar 
met haar tegenwoordige echtgenoot. 
'Wij zagen Nederlands Nieuw Guinea 
als ons tweede vaderland. Maar wij wer-
den voor de tweede keer vernacheld. 
Tot de laatste dag bleef Nederland vol-
houden dat Nederlands Nieuw Guinea 
niet aan Indonesië zou worden afge-
staan. Maar wederom stonden wij voor 
de keuze van blijven of vertrekken 
nadat Nieuw Guinea werd overgedra-
gen aan Indonesië. 'Ik was 16 toen ik in 
Nieuw Guinea kwam', vervolgt 
mevrouw Couwenberg. 'Ik wilde niet 
naar Nederland.' Maar het alternatief 
was minder aantrekkelijk. In Indonesië 
manifesteerde zich in die dagen een 
nationalistisch gevoel. Daardoor was 
achterblijven voor Nederlanders noch 
Indo's, die evenzeer tot de opponent 
werden gerekend, geen aanlokkelijke 
gedachte. 'Ik was 28 toen ik met mijn 
gezin uit Nieuw Guinea naar Nederland 
vertrok.', zegt mevrouw Couwenberg. 
'Ik was verdoofd van verdriet toen ik 
wegging. Ik kon in Nederland niet wen-
nen. Het was zo adembenemend vol. 
Overal waren mensen. Ik wist niet hoe 
een deurknop werkte, ik wist niet hoe 
een bel werkte... Maar ik beet op mijn 
kiezen en hield alles in. Mijn man en ik 
konden niet praten over ons verdriet. 
Jarenlang heeft mijn man geen vinger 
naar de tuin uitgestoken. Vroeger had 
hij zeventien hectare grond en hier 
maar een achtertuin. Vaak staarde hij 
voor zich uit. Wij verbeten ons verdriet 
omdat wij ons niet tegen de Nederland-
se samenleving wilden afzetten. Wij, 
vooral de kinderen, moesten hier ver-
der. Ik zag temidden van de mensen om 
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Elke wijk telt demente ouderen. 
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Dementerenden en hun verzorgers 

Vorig jaar ging een in Haarlem 
gevestigde Servicebureau voor 

de Thuiszorg aan de slag met 
een opdracht om uit te zoeken 

hoe Kruiswerk en Gezinsverzor-
ging de zorg rondom psycho-

geriatrische (demente) patiën-
ten zouden kunnen verbeteren. 

Eén en ander bracht de nota 
Dementie: een uitdaging voor de 

thuiszorg (januari '92) op tafel. 
In het voorjaar was deze nota uit-
gangspunt voor een in Beverwijk 

gehouden symposium. 
Het lijkt ons de moeite waard om 

er aandacht aan te besteden. 
Vooral omdat de thuiszorg aan 

dementerende ouderen en hun 
naaste verzorgers als een 

belangrijk aandachtspunt van 
onze vereniging geldt. 

De nota Dementie: een uitdaging voor de 
thuiszorg stelt dat kennis over dementie 
een vereiste is om voor hulpverlening 
aan dementerenden om thuis actief te 
zijn. Instellingen die zulke hulp leveren 
moeten zich goed realiseren wat er aan 
de hand is. Onder dementie verstaat 
niet iedereen hetzelfde. Toch is er rede-
lijke overeenstemming over wat het 
syndroom inhoudt en welke stoornissen 
met het dementeringsproces gepaard 
gaan. Zodoende is duidelijk waarmee 
hulpverleners rekening moeten houden. 
Maar voor wie wat wil organiseren is het 
eveneens van belang om te weten hoe-
veel hulp georganiseerd moet worden. 
Waar en hoe kun je de mensen bereiken 
die je wil helpen? De volgende gege-
vens uit de Noordhollandse nota dragen 
bij tot het vinden van antwoorden hier-
op. Bijna één procent van de totale 
bevolking kampt met dementie-ver-
schijnselen. Hiervan uitgaande is vrij 
exact aan te geven hoeveel gevallen in 
de naaste omgeving zijn te verwachten. 
In een wijk met vijfduizend inwoners zou 
het dan om een aantal van veertig tot 
vijftig mensen gaan. 
Deze informatie kun je vervolgens kop- 

pelen aan gegevens over hun verblijf. 
De meeste dementerenden wonen thuis 
of in een verzorgingstehuis. Naar schat-
ting 22 procent vindt een plaats in het 
verpleegtehuis. Ongeveer drie kwart 
van de ouderen met een dementie-syn-
droom wonen dus thuis of in een verzor-
gingstehuis. Van de thuiswonenden 
krijgt een deel hulp van de gezinsver-
zorging en/of de wijkverpleging. (Ove-
rigens wordt noch bij de gezinszorg, 
noch bij de wijkverpleging de diagnose 
dementie-syndroom geregistreerd, 
zodat niet in het algemeen te zeggen is 
welk percentage thuiswonende demen-
terenden gezins- en/of kruishulp ont-
vangt. Uit een hierop toegespitst onder-
zoek in Arnhem/Nijmegen komt echter 
een percentage van dertig procent naar 
voren). 
Een voorbeeld uit de nota Dementie een 
uitdaging voor de thuiszorg: In een door-
snee regio met tweehonderdduizend 
inwoners kan de zorg voor dementeren-
den er aldus uitzien. 

Tweehonderdduizend inwoners beteke-
nen ten minste 1.500 dementerenden 
waarvan er 300 in een verpleeghuis 
(20%) zijn opgenomen en waarvan er 450 
thuiszorg ontvangen (30%) en er 750 zon-
der professionele hulp zitten (50%). Wel-
licht krijgen zij wel hulp van familie of 
kennissen, maar daar gat het hier niet 
over. 

Organisaties, ook van vrijwilligers, kun-
nen de in het voorbeeld gehanteerde 
percentages als vuistregel hanteren om 
de dementieproblematiek te schatten. 
Ook kunnen ze op een rij zetten hoe een 
dergelijke schatting zich verhoudt tot 
het al bestaande hulpaanbod. 
Naast kennis over het dementie-syn-
droom en kennis over de omvang van 
de behoefte aan thuishulp, moet er goed 
zicht zijn op de aard van de gevraagde 
hulp. De nota onderscheidt twee catego-
rieën hulpvragen. Enerzijds de wensen 
en behoeften van dementerende oude-
ren en anderzijds die van degenen die 
hen verzorgen. 
Dementerende ouderen vragen om 
begeleidings-, verzorgings- en verple-
gingsbehoevendheid. Een dementeren-
de in een begeleidingsbehoevend sta-
dium heeft behoefte aan iemand die 
vaak gedurende 24 uur per etmaal een 
oogje in het zeil houdt. Een verzorgings-
behoevende dementerende oudere is 
gebaat bij iemand die behalve 24 uur 



oplet ook huishoudelijke hulp biedt. Een 
verplegingsbehoevende dementerende 
oudere heeft meestal iemand nodig die 
nagenoeg alle functies aanvult en 
ondersteunt. 
De wensen en behoefte van verzorgers 
hangen nauw samen met wat dergelijke 
verzorging in zijn geheel genomen 
vraagt. Uit de Noordhollandse nota: Als 
gevolg van de ziekte Iaat de hulpvraag 
zich niet in schema zetten of reguleren 
naar bepaalde dagdelen. Daarmee raakt 
de nota precies de kern van het pro-
bleem rond de zorg voor dementeren-
den. Een verzorger moet alom aanwezig 
zijn. Meestal is degene die dit doet een 
familielid. De zorg van professionals 
(huisarts, kruiswerk, gezinsverzorging, 
maatschappelijke dienstverlening, alge-
meen maatschappelijk werk, RIAGG's) 
is gewoon ontoereikend. 
De full time aanwezigheid zet de verzor-
ger bijna permanent onder lichamelijke 
en geestelijke druk. Op alle mogelijke 
manieren moet hij inspringen om func-
ties over te nemen en de dementerende 
te begeleiden. Tegelijk wordt hij gecon-
fronteerd met een sterk veranderd 
eigen levensperspectief. In zeer veel 
gevallen komen primaire verzorgers 
nauwelijks meer aan zichzelf toe. Een 
gespannen situatie die mensen' vaak 
opbreekt als het lang duurt. De behoef-
ten van zulke verzorgers slaan niet 
alleen op hun non-stop aanwezigheid. 
Ook de voorgeschiedenis, de vroegere 
onderlinge verhouding met de demen-
terende en hun persoonlijke spankracht 
speelt een belangrijke rol. De meeste 
van zulke verzorgers vragen dan ook 
naar informatie, steun, het overdragen 
van een deel van de zorg, het overdra-
gen van de zorg in zijn geheel en de 
behoefte aan crisisopvang. 
In hoeverre kan de professionele zorg 
tegemoet komen aan de hulpvragen die 
de thuiswonende dementerende oude-
ren en hun naaste verzorgers hebben? 
Is hun aanbod adequaat, waar liggen 
hun grenzen en welke rol is er voor 
georganiseerd vrijwilligerswerk? De 
nota Dementie een uitdaging voor de 
thuiszorg geeft wel tien voorbeelden van 
ontwikkelingen en experimenten die 
voor de verdere uitbouw van de thuis-
zorg van belang kunnen zijn. 
Vrijwilligers kunnen een grote steun zijn 
voor leefeenheden met een dementeren-
de huisgenoot. Zij kunnen verschillende 
taken op zich nemen, zoals persoonlijke 
administratie, praten met ouderen, bood- 

schappen doen, huishoudelijk werk ver-
richten, oppassen, samen wandelen en 
zorgen voor autovervoer. Twee initiatie-
ven in Utrecht en Groningen worden 
met name genoemd. Het Groningse 
(RIAGG) initiatief 'Oppashulp' werkt 
nauw samen met Humanitas Groningen. 
De andere praktijkvoorbeelden die het 
zoeken naar nieuwe wegen illustreren 
hebben betrekking op het ontwikkelen 
van één 
loket en 
een geza-
menlijke 
'intake' 
voor thuis-
zorg, op 
intensieve 
thuiszorg, op huiskamerprojecten in 
verzorgingstehuizen, op extra zorg in 
aanleunwoningen, op tijdelijke opname, 
op wachtlijstbegeleiding (vooral psy-
cho-sociale begeleiding), op dagbehan-
deling op lokatie, op een actief omlijnd 
hulpaanbod en op het opzetten van 
kleinschalige woonvoorzieningen. 
Tijdens het in mei gehouden symposium 
over de nota "Dementie, een uitdaging 
voor de thuiszorg" viel alom de mening 
te beluisteren, dat door samenwerking 
zeer veel in het belang van de thuiswo-
nende dementerende ouderen en hun 
naaste verzorgers bereikt kan worden. 
In praktische zin betekent het, dat instel-
lingen dan wat instellingsbelang uit het 
oog moeten verliezen en zich moeten 
concentreren op het belang van dege-
nen die hulp vragen. Als de hulpverle-
ning steevast kiest voor het oplossen 
van problemen, dan moet het ook 
mogelijk zijn om gezamenlijk wegen te 
vinden om het geven van hulp vanuit 
instellingen glad te laten verlopen. Bij-
voorbeeld via gezamenlijke, samenhan-
gende hulpplannen, waarbij ieders 
taken en rollen vooraf zijn afgesproken. 
Op het mei-symposium bleek de rol van 
het vrijwilligerswerk een heikel punt. 
De beroepsbeoefenaren bij de instellin-
gen voor thuiszorg staan argwanend 
tegenover het betrekken van vrijwilli-
gers bij hun werk. Zowel de vrees dat 
vrijwilligers beroepskrachten het brood 
uit de mond stoten als angst voor onkun-
de spelen hierbij een rol. Sommigen 
suggereerden zelfs dat vrijwilligers alle 
leuke dingen uit de hulp zullen overne-
men zodat er voor beroepskrachten 
slechts poets-, verschoon- en opruim-
werk overschiet. Ook toonden sommi-
gen grote bezorgdheid over het welzijn  

van vrijwilligers. Verwachten we niet 
teveel van vrijwilligers als het gaat om 
hulp aan dementerenden, was hun kant-
tekening. Die bezorgdheid geldt echter 
ook voor beroepskrachten. 
Voor diverse medewerkers van thuis-
zorginstellingen bleek het moeilijk zich 
voor te stellen dat georganiseerd vrij-
willigerswerk niet onder de directe 
regie van de thuiszorg zou kunnen val-

len. Maar 
degene 
die 
bekender 
waren 
met zelf-
standige 
vrijwilli-

gersorganisaties (zoals bijvoorbeeld 
Humanitas) onderkenden de eigenstan-
dige rol van vrijwilligers. Professionele 
thuiszorginstellingen kunnen volgens 
hen een samenwerking met vrijwilli-
gersorganisaties aangaan. En wellicht 
ook tot gecoordineerde aanpak van de 
thuiszorg aan dementerende ouderen 
komen. 
Het zal u niet verbazen, dat deze laatste 
mening ten nauwste aansluit bij de 
opstelling van Humanitas over vrijwilli-
gerswerk voor dementerende thuiswo-
nende ouderen. De vanuit Humanitas 
georganiseerde vrijwilligershulp heeft 
eigen toegevoegde waarde. Die is aan-
vullend voor wat verzorgers zelf kunnen 
opbrengen en ten aanzien van wat de 
professionele zorg te bieden heeft. 
Onderlinge afstemming is uiteraard 
prima. Maar het is niet de bedoeling 
vrijwilligerswerk tot een verlengstuk 
van de professionele zorg maken. Thuis-
verzorging is allereerst gebaat bij een 
goed functionerende mantelzorg (de 
directe zorg uit de eigen omgeving). 
Georganiseerde vrijwilligershulp kan 
daarbij een belangrijke ondersteuning 
bieden. De professionele hulp tenslotte 
kan waar de lekenhulp te kort gaat 
schieten, aansluitend uitkomst bieden. 
In die volgorde. 

MICHAEL KERKHOF 

Beroepskrachten zijn bang 
dat vrijwilligers hen het brood 

uit de mond stoten 
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Hoe meer donateurs, 
hoe meer Humanitas kan 

doen 

Humanitas is blij met veel leden. Humanitas is blij met veel vrijwilligers. Maar 
Humanitas is ook blij met veel donateurs. Dat kan uw zoon zijn, uw dochter, uw 
buurman of buurvrouw. Dat kan iedereen zijn die Humanitas een goed hart toe- 
draagt (plus ten minste f30.- per jaar), maar geen zin heeft in mee-vergaderen, 
geen tijd, gelegenheid of behoefte heeft om als vrijwilliger 'iets' te doen. Mensen 

die Humanitas willen steunen omdat zij vinden dat het belangrijk is, dat Humanitas 
bestaat en werken kan. 

Humanitas krijgt steeds minder geld van de overheid. Daarom is het belangrijk dat 
Humanitas meer donateurs krijgt, die de Vereniging een financieel steuntje in de 

rug geven. Die donateurs krijgt Humanitas niet zomaar. Vraag uw dochter, uw zoon, 
uw buurvrouw of buurman of zij Humanitas willen helpen meer te doen. Vraag of zij 
donateur willen worden van de Vereniging waarvan u weet, dat het belangrijk is dat 

hij bestaat. 
Aanmelden als donateur: met een briefkaart aan Humanitas, postbus 71, 1000 AB 

Amsterdam. Of door f30.- (of meer) over te schrijven op postgiro 29 40 50 van 
Humanitas te Amsterdam onder vermelding (bij de mededelingen) van 'nieuwe 

donateur'. 
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Terugvordering 
en verhaal 
Kan de gemeentelijke sociale 
dienst mij eigenlijk wel ver-
plichten om door een fout van 
de gemeente zelf teveel uitge-
keerde bijstand terug te beta-
len ? 

Ja, vanaf 1 augustus moet de 
gemeente het teveel betaal-
de zelfs terugvorderen. Dat is 
vastgelegd in een wijziging 
van de Algemene Bijstands-
wet. Tot nu toe konden 
gemeenten zelf bepalen of ze 
overgingen tot terugvorde-
ring of verhaal van (teveel) 
uitgekeerde bijstand, en zo 
ja, tot welk bedrag. Dat leid-
de nogal eens tot rechtsonge-
lijkheid, want gaat u maar na: 
in de ene gemeente liet men 
de bijstandsontvanger die 
teveel ontving, dit teveel 
behouden of liet men de ali-
mentatieplichtige onge-
moeid, terwijl een naburige 
gemeente alles tot de laatste 
cent terugvorderde. 
In de nieuwe wettekst is daar-
om een onderscheid aange-
bracht tussen terugvordering 
en verhaal. Terugvordering 
heeft betrekking op de bij-
standscliënt zelf en op zijn 
gezinsleden. Bij verhaal gaat 
het om het verhalen van ver-
leende bijstand op derden -
en dan voornamelijk op 
onderhoudsplichtigen die 
hun onderhoudsplicht jegens 
hun bijst andsontvangende 
(ex-)echtgenoot niet of niet 
behoorlijk nakomen. De wet 
geeft nauwkeurig aan in 
welke gevallen de gemeen-
ten verplicht zijn tot terug-
vordering en verhaal. Om 
dringende redenen kan de 
gemeente er in een individu-
eel geval geheel of gedeelte-
lijk van afzien als het voor de 
betrokkene tot onaanvaard-
bare gevolgen leidt. 
Wat de verhaalsplicht betreft 
geldt dat als de rechter een 
uitspraak over de verplich-
ting tot levensonderhoud 
heeft gedaan de gemeente in 
het algemeen in overeen-
stemming hiermee bijstands-
kosten moet verhalen. 
Voldoet de betrokkene niet 
vrijwillig aan zijn verplich-
ting, dan zal de gemeente 
aan de rechter om vaststel-
ling van het verschuldigde 

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 

bedrag moeten verzoeken. 
Er is een maximumtermijn 
van 12 jaar wanneer het gaat 
om onderhoudsplichtigen. 
Hiermee wordt vooruitgelo-
pen op het wetsvoorstel tot 
beperking van de alimenta-
tieduur, dat nog niet in wer-
king is getreden. 

Vervoervergoeding 
gehandicapten 
Jarenlang ontving ik, omdat ik 
gehandicapt ben, een vergoe-
ding voor zgn. leefvervoer in 
de vorm van een vast bedrag 
voor taxikosten. Daarnaast 

.krijg ik een aparte vergoeding 
van de kosten van het werk-
vervoer. 
Vanaf I juli raak ik de leefver-
voersubsidie kwijt, maar 
behoud ik dan wel het recht 
op vergoeding van werkver-
voer? 

U bent een van de ongeveer 
17.500 gehandicapten die op  

1 juli hun vervoervergoeding 
op basis van de AAW verlie-
zen, omdat per die datum de 
bruto inkomensgrens voor de 
leefvervoersubsidie ver-
laagd wordt van f 49..868 
naar f 44.161,20 per jaar. Uw 
recht op werkvervoersubsi-
die behoudt u, mits uw inko-
men niet boven de 
f 51.521,40 uitkomt, maar de 
aanvullende subsidie voor 
leefvervoer vervalt geheel nu 
u meer verdient dan 
f 44.161,20 per jaar. 
Deze eerste kortingsronde . 
op de inkomensgrens van de 
subsidie wordt op 1 oktober 
gevolgd door een nieuwe 
korting van tien procent op 
alle vervoersubsidiebedra-
gen. Op 1 april 1993 en 1 
oktober 1994 wordt opnieuw 
tweemaal een korting van 
tien procent op lopende ver-
voersubsidiebedragen aan-
gebracht. De maximale 
bedragen voor de armlastig-
ste, aan huis gebonden 
gehandicapten, bedragen 
tussen 1 juli en 1 oktober van 
dit jaar dan nog f 800.- voor 
vervoer per eigen auto of 
door derden en voor vervoer 
per taxi en f 1200.- voor de 
rolstoeltaxi. In het laatste 
kwartaal wordt dat verlaagd 
tot maximaal f 720.- en 
f 1080.- voor vervoer per rol-
stoeltaxi. 

Nalatenschap 
alleenstaande 
Ik ben alleenstaande, heb 
geen kinderen en ben nooit 
getrouwd geweest. Wie erft 
dan van mij als ik kom te over-
lijden zonder een testament te 
hebben gemaakt? 

Als uw ouders nog leven, zijn 
zij uw erfgenamen 'bij ver-
sterf' (volgens de bepalingen 
van het Burgerlijk Wetboek). 
Voorts erven met ouders mee 
uw eventuele broers en zus-
ters (als één van de laatsten 
is overleden de kinderen 
daarvan). Ouders hebben 
recht op een bepaald deel 
van de nalatenschap. De 
grootte is afhankelijk van het 
aantal broers en zusters dat 
meedeelt in de nalatenschap, 
maar het kan nooit meer zijn 
dan een vierde deel van de 
nalatenschap. 
Stel dat uw ouders nog leven  

en u drie zusters hebt. Uw 
ouders krijgen dan een vier-
de deel van de nalatenschap 
en uw drie zusters ieder een 
zesde deel oftewel de rest 
wordt verdeeld onder de 
drie zusters. 
In cijfers: uw nalatenschap 
heeft een waarde van 
f 60.000.-. Uw ouders ervan 
dan ieder f 15.000.- en uw 
zusters ieder f 10.000.-. Laat u 
echter ouders en één broer 
of zuster na, dan erven uw 
ouders ieder een derde deel 
en de broer of zuster ook een 
derde deel. Bij een nalaten-
schap met een waarde van 
f60.000.- is ieders deel dus 
f20.000.-. 
Tussen één ouder en één of 
meer broers of zusters is de 
verdeling weer anders. Bij 
bijvoorbeeld het in leven zijn 
van één ouder en één zuster 
vindt volgens de wet een 
gelijke verdeling van de 
nalatenschap plaats. Laat u 
geen ouders achter, maar 
allen broers en\ of zusters, 
dan bepaalt de wet even-
eens, dat de erfenis gelijke-
lijk moet worden verdeeld. 
Kinderen (en kleinkinderen) 
van iemand die erfgenaam 
bij versterf zou zijn, maar die 
voor de erflater (degene die 
een erfenis nalaat) overlijdt, 
nemen de plaats van hun 
moeder/vader in. Dat is de 
zogeheten plaatsvervulling. 
Plaatsvervulling treedt ook 
op als bijvoorbeeld een 
broer van u vóór u is overle-
den. De kinderen van die 
broer delen dan samen het 
deel dat hun overleden vader 
of moeder van u zou hebben 
geërfd. 
Hebt u geen ouders meer en 
ook geen broers en zusters 
en zijn daar ook geen nako-
melingen van (kinderen, 
kleinkinderen), dan komen 
grootouders, overgrootou-
ders en betovergrootouders 
voor een deel van de nalaten-
schap in aanmerking. Laat-
sten in de rij voor de verde-
ling van de nalatenschap zijn 
verre familieleden tot in de 
zesde graad. Dat zijn uw ach-
terneven en -nichten. Als die 
er ook niet zijn, vervalt uw 
nalatenschap aan de staat. 
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RIAGG 
Nederland kent 57 Regionale 
Instituten voor Ambulante 
Geestelijke Gezondheids-
zorg (RIAGG's). In 1990 
behandelden zij liefst meer 
dan vierhonderdduizend 
cliënten. Een fors aantal, 
maar dat niet alleen. Vanaf 
1987 steeg het aantal inschrij-
vingen jaarlijks met tien pro-
cent. Zo bracht 1990 ten 
opzichte van 1989 zo'n 26.000 
nieuwe cliënten binnen. Het 
stijgend aantal cliënten wordt 
vooral veroorzaakt door de 
groep jongeren tussen de zes 
en de veertien jaar. De groei-
ende hulpvraag wordt vol-
gens de RIAGG-koepelorga-
nisatie NVAGG vooral opge-
vangen door een hogere effi-
ciëntie van het werk bij de 
hulpverleners. Maar de aan-
houdende groei brengt het 
einde van de rek in wat je 
met een hoeveelheid hulp-
verleners aan werk kunt ver-
zetten steeds dichterbij. Het 
kan betekenen dat mensen 
langer zullen moeten wach-
ten of dat behandelingen kor-
ter moeten gaan duren. 

GEZONDHEID 
Volgens de Landelijke Huis-
artsen Vereniging (LHV) is 
de preventieve gezondheids-
zorg van de laatste twintig 
jaar weinig succesvol. Geen 
van de acties kan echt 
geslaagd genoemd worden. 
De LHV wijt dit aan het ont-
breken van een systematisch 
aanpak. Zo wordt bij pro-
gramma's voor griepvaccina-
tie slechts een derde van de 
doelgroep bereikt. Bij het 
bevolkingsonderzoek naar 
baarmoederhalskanker 
daagt tien tot zeventig pro-
cent van de doelgroep op. Er 
zijn geen uniforme criteria 
om dergelijk onderzoek te 
meten op feitelijke effectivi-
teit. Als op goed geluk te 
werk gegaan wordt kun je 
het beter laten. Publiek noch  

de wetenschap komen op die 
manier veel verder. 

ASIELZOEKERS 
Eind juni ontving minister 
d'Ancona van de Universiteit 
van Amsterdam een rapport 
met achtergrondinformatie 
over asielzoekers. De gege-
vens zijn gebaseerd op 
gesprekken met bijna zeven-
honderd bewoners van de 
diverse asielzoekerscentra in 
ons land. De gegevens 
waren onthullend omdat ze 
haarscherp duidelijk maken 
dat veel ideeën over asiel-
zoekers louter op vooroorde-
len zijn gebaseerd. Zo zou-
den asielzoekers naar 
Nederland komen voor een 
uitkering en te lui zijn om te 
werken. In werkelijkheid 
zoeken veruit de meeste 
asielzoekers veiligheid en 
vrijheid en zijn alleszins 
bereid om de handen uit de 
mouwen te steken. Zij willen 
zo snel mogelijk Nederlands 
leren, werken, zich laten bij-
scholen en zo min mogelijk 
van de staat afhankelijk wor-
den. Gegevens over de ach-
tergrond van mensen laat 
zien dat juist de meest slag-
vaardigen de wijk naar 
elders nemen. Driekwart van 
de vluchtelingen uit Ghana, 
Ethiopië, Eritrea, Iran, Roe-
menië en Somalië had voor-
dien thuis een baan. Slechts 
vier procent kan niet lezen of 
schrijven, terwijl analfabetis-
me in de landen van her-
komst bijna veertig procent 
beloopt. Een derde van de 
asielzoekers heeft een hoge 
opleiding genoten. De minis-
ter is gevraagd met deze 
gegevens rekening te willen 
houden. Dat wil zeggen de  

gevluchten de kans te geven 
om iets nuttigs te doen in 
plaats van zich in centra ledig 
te moeten houden met wach-
ten en nietsdoen. 

HOMOWEEKEND 
De Homo-lesbische werk-
groep van het Humanistisch 
Verbond organiseert van 9 
tot en met 11 oktober haar 
25ste ontmoetingsweekend. 
Evenals vele voorgaande 
jaren ook ditmaal weer in 
ontmoetingscentrum de 
Kapellerput in Heeze bij 
Eindhoven. Er is weer een 
groot aanbod aan workshops 
en ruimschoots gelegenheid 
voor ontspanning. Belang-
stellenden kunnen voor 
nadere informatie en 
inschrijfformulier met infor-
matieboekje terecht bij het 
Humanistisch Verbond, ter 
attentie van de HLW, postbus 
114, 3500 AC Utrecht, tele-
foon 030-31.81.45. 

FILMFESTIVAL 
Van 17 tot en met 26 septem-
ber is in het Asian Cinema 
Centre in Amsterdam een 
Aziatisch filmfestival te 
bewonderen. De organisato-
ren draaien films uit zeven 
landen (Filipijnen, Hong 
Kong, Taiwan, Indonesië, 
Thailand, Maleisië en Singa-
pore). Regisseurs uit de 
betrokken landen zijn ook 
aanwezig. Sommige Aziati-
sche landen, zoals India of de 
Filipijnen, behoren tot de 
grootste filmproducenten ter 
wereld. In 1985 werden bij-
voorbeeld in de Verenigde 
Staten 452 films gemaakt 
tegen 912 in India. In de Fili-
pijnen snorden er 129 van de 
camera's en in Hong Kong  

105. Indiase films zijn echter 
niet populair in het Westen 
vanwege het specifieke Oos-
ters karakter. Hong Kong 
films zijn vaak vechtfilms, 
vooral geschikt voor speciale 
liefhebbers. Toch zijn regis-
seurs uit alle betrokken lan-
den vaak onderscheiden 
voor films van hoog niveau, 
gemeten naar internationale 
maatstaven. 
Het Aziatisch filmfesstival 
vindt plaats in het Asian Cine-
ma Centre, Oude Zijds Ach-
terburgwal 185, 1012 DK 
in Amsterdam. 
Tel: 020-6200550 

MAGIE 
Vier afdelingen van het 
Humanistisch Verbond orga-
niseren op de zondagmidda-
gen 13 en 27 september en 
11 oktober in Den Haag drie 
bijeenkomsten onder de titel 
`De magie van 2000'. Doel is 
een vooruitblik naar de vol-
gende eeuw. Deelnemers 
zijn onder andere prof. Jan 
Tinbergen, schrijfster Anja 
Meulenbelt en wetenschap-
per Herman Obdeijn. De bij-
eenkomsten vinden plaats in 
het Haagse theater Korzo, 
aanvang 14.30 uur, toegang 
ƒ10.- per bijeenkomst. 
Nadere informatie is te ver-
krijgen bij Bert Adema, 
telefoon 079-42.22.37 
(13.00-18.00 uur). 

Asielzoeker aan het werk 
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LUCHTRECLAME 
Ziekenverzorgenden haal je tegenwoordig niet meer zomaar 
van de straat. Je plukt ze uit de lucht. De Stichting Humanitas 
Rotterdam (verpleeg- en verzorgingshuizen met ca 1500 
medewerkers) deed het begin juli met luchtreclame tijdens 
een concert in De Kuip van popster Michael Jackson. Resul-
taat: een aantal telefoontjes, niet precies bekend hoeveel. De 
stichting zag zich genoodzaakt om over te gaan tot een opval-
lende wervingsactie, omdat het steeds moeilijker is om zie-
kenverzorgers aan te trekken. In de eerste plaats gaat het 
natuurlijk om mensen met bepaalde kennis en vaardigheden. 
Bovendien zijn ze schaars. De Stichting Humanitas kan overi-
gens nog steeds ziekenverzorgenden een baan aanbieden. 

OPEN HIVOS 
Vrijdag 4 september zet het 
kantoor van het Humanistisch 
Instituut voor Ontwikkelings 
Samenwerking (HIVOS) de 
deuren aan de Raamweg 16 
in Den Haag wijd open voor 
alle belangstellenden. De 
diverse afdelingen laten zien 
wat ze doen voor het werk in 
Afrika, Latijns Amerika en 
Azië, hoe voorlichting en 
fondsenwerving zijn georga-
niseerd en hoe de besteding 
van geld wordt gecontro-
leerd. Om 16.30 uur is de 
presentatie gepland van een 
boekje van Jan Donkers en 
Alexander Munninghoff naar 
aanleiding van de VPRO-uit-
zendingen met medewerking 
van HIVOS 'Standplaats Mexi-
co'. De dag wordt om 17.00 
uur besloten met flamenco- 

muziek en een exotisch 
drankje. De hele dag zijn er 
videofilms en diapresenta-
ties. Bezoekers kunnen ook 
zelf aan het woord komen: de 
hele dag staat een zeepkist 
klaar. 
HIVOS is vanaf de Haagse 
stations bereikbaar met 
trams 1 en 9 (richting Scheve-
ningen), uitstappen Java-
brug. Voor kinderopvang is 
gezorgd. Voor nadere infor-
matie: tel. 070-36.36.907 

KAIDERTRAINING 
Het Gewest Noord-Holland 
wil ook het komende seizoen 
weer vrijwilligers trainen 
voor het organiseren en 
ondersteunen van plaatselij-
ke OWOG-projecten. Na de 
training krijgen de deelne-
mers bovendien bij hun  

plaatselijke initiatieven prak-
tische steun in de rug van een 
provinciale steungroep 
OWOG. Ter informatie van 
belangstellenden in Noord-
Holland is een brochure 
`Kadertraining' samenge-
steld. Maar misschien zijn er 
ook voor initiatiefnemers in 
de rest van Nederland nog 
een paar exemplaren over. 
Het adres: Provinciaal steun-
punt Noord-Holland OWOG, 
postbus 71, 1000 AB Amster-
dam. 

ROTTERDAM 
Humanitas in Rotterdam kent 
nogal wat professionele pro-
jecten. In de regionale bij-
eenkomst met hoofdbestuur, 
plaatselijke bestuurders en 
geïnteresseerde vrijwilligers 
werd druk gediscussieerd 
over de mogelijkheden van 
samenwerking tussen profes-
sionals en vrijwilligers. Rot-
terdam is anders dan de rest 
van Nederland. Daar bestaan 
binnen Humanitas projecten 
die nergens anders zijn 
gesignaleerd. Een paar voor-
beelden: 
Prostitutie-maatschappelijk 
werk, dat problemen in de 
prostitutie lokaliseert en 
inventariseert en doorsluist 
naar de hulpverlening. Ook 
probeert het project witte 
vlekken in de hulpverlening 
aan prostituees op te heffen 
en prostitutie uit de taboe-
sfeer te halen. Want of we het 
willen of niet: prostitutie 
bestaat en zal nooit verdwij-
nen. 
Jouw Project', gericht op 
randgroepjongeren, is 
gericht op jongeren van bui-
tenlandse herkomst. Die heb-
ben veel problemen rond 
huisvesting, leefbaarheid, 
politie en justitie, werkloos-
heid en het voortijdig verla-
ten van de school. Het team 
van 'Jouw Project' is even 
veelkleurig als de groep 
waarop het zich richt. 
Gezinsverzorging, in Rotter-
dam nog steeds een eigen 
organisatie van Humanitas 
met ongeveer negenduizend 
cliënten. Ouderen-maat-
schappelijk werk, in de rest 
van Nederland eenvoudig 
aangeduid als vriendschap-
pelijk huisbezoek, klusjes-
dienst, vrijwillige thuishulp 
en dergelijke. In feite dus 
vrijwilligerswerk, aanslui-
tend aan professioneel werk 
voor de 'moeilijke' gevallen. 
HIV-project. Maatschappelijk 
werkenden verlenen hulp 
aan met het HIV-virus geïn-
fecteerden bij persoonlijke 
problemen (angst, verwar-
ring), bij problemen met de 
directe omgeving en met 
maatschappelijke proble- 
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men. In dit werkveld zijn 
vrijwilligers zeer belangrijk, 
vooral zij die uit ervaring 
weten waar het over gaat. 
Vrijwilligers van het Huma-
nistisch Verbond geven 
geestelijke steun aan mensen 
die daar om vragen. Een spe-
cifieke vorm van maatschap-
pelijk werk, waarbij vrijwilli-
gers met eigen deskundig-
heid uit ervaring biedt epi-
lepsia, een project dat bij 
Humanitas Rotterdam 
`inwoont'. 

MENSENRECHTEN 
De Commissioner for Human 
Rights van de International 
Humanist and Ethical Union 
(IHEU) zoekt binnen elke 
aangesloten organisatie (dus 
ook Humanitas) één of meer 
mensen, die als contactper-
soon willen meewerken aan 
de uitvoering van het IHEU-
mensenrechtenprogramma. 
De taak van contactpersonen 
is zowel om elkaar weder-
zijds te informeren als men-
sen te activeren. Het gaat bij 
het werk van de commissio-
ner vooral om rechten die 
anderen wel hebben maar 
die aan humanisten (of bui-
tenkerkelijken) onthouden 
worden. Maar ook om rech-
ten die humanisten als alge-
meen-menselijk erkennen, 
terwijl zij uit kerkelijke kring 
bestreden worden. Denk aan 
zaken als het recht op vrije 
abortus, zelfbeschikking bij 
vrijwillige euthanasie, 
schoolkeuze, geestelijke 
begeleiding etc. De voertaal 
bij het IHEU is Engels, maar 
het secretariaat wordt 
momenteel vervuld door een 
Nederlandse en zetelt in 
Utrecht. 
Wie zich voor deze taak inte-
resseert kan contact opne-
men met Erik Stibbe op het 
Centraal Bureau, 020-
62.62.445. 
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Frans Hovink is maat-
schappelijk werker bij 
Humanitas Jeugdhulpver-
lening in Utrecht en lid van 
de vereniging. Tevens is 
hij voorzitter van de deel-
ondernemingsraad van 
Humanitas in Amsterdam. 

+1,. agkiteet 	  

Vvrv. - Waarom bic ft 'iet zo 
stil binnen Imanitas? 
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Sinds haar oprichting in 1945 houdt 
Humanitas zich al bezig met de zorg 
voor jongeren. De vereniging staat 
echter op het punt om de jeugdhulp- 
verlening kwijt te raken. Dat betekent 
een verlies van meer dan honderd 
werknemers van Humanitas. Humani- 
tas Jeugdhulpverlening in Utrecht 
fuseert met de Stichting Jeugd en 
Gezin, Rotterdam en Gouda met Pro 
Juventute en Amsterdam met HVO en 
Pro Juventute. Ook in Den Haag zal 
een fusie zeker komen. Daar zijn wij 
binnen Humanitas mee akkoord 
gegaan. Omdat in de toekomst pro- 
vincies en gemeenten de subsidiepot 
voor het jeugdbeleid beheren, heeft 
Humanitas er al jaren geleden voor 
gekozen om de jeugdhulpverlening 
op te delen in vier zelfstandige eenhe- 
den, allemaal met een eigen directie. 
Om toch nog greep op die afdelingen 
te houden, kwam op het Centraal 
Bureau een landelijk stafbureau. Zo 
draaien wij bijna anderhalf jaar. Het 
Ministerie van Justitie besloot echter 
dat te kleine instellingen voor de 
jeugdhulpverlening in de toekomst 
geen subsidie meer ontvangen. Wil-
len de instellingen van Humanitas 
voor jeugdhulpverlening hun onder-
gang voorkomen, dan zijn zij gedwon-
gen een fusiepartner te zoeken. En dat 
terwijl Humanitas landelijk gezien de 
grootste organisatie voor jeugdhulp-
verlening heeft. Per begin volgend 
jaar moeten de fusies rond zijn. Dat 
betekent een snelle afbraak van de 
jeugdhulpverlening binnen Humani-
tas. Waar ik mij druk over maak is dat 
ik hierover niets hoor vanuit de ver-
eniging. Waarom is Humanitas niet 
actief om te bekijken of andere activi-
teiten voor jongeren haalbaar zijn? Je 
moet knokken om de humanistische 
levenswijze in de hulpverlening te be-
houden. Na de fusies is er niet veel 
over van humanistische beginselen in 
de jeugdhulpverlening. 
Toen ik meer dan dertien jaar geleden 
als maatschappelijk werker werd aan-
genomen bij Humanitas, vertelde Inge 
de Boer, de toenmalig directeur van 
Humanitas Jeugdhulpverlening, mij 
dat Humanitas zich graag wilde profi-
leren. Niet alleen in de jeugdhulpver-
lening, maar in de hele maatschappij. 
Ik vind dat ik verder moet kijken dan 
alleen mijn directe werk als hulpver- 

lener. De hulpverlening moet maat-
schappelijke signalen doorgeven aan 
de vereniging. Als uitkeringen voor 
jongeren of de vergoeding voor 
pleeggezinnen omlaag gaan en dat 
heeft gevolgen voor de maatschappe-
lijke positie van jongeren, dan moeten 
hulpverleners daar het hoofdbestuur 
van de vereniging op attenderen. Dat 
moet deze signalen doorspelen naar 
de politiek. 
Als Humanitas moet je je zo durven te 
profileren. Humanitas formuleert zich-
zelf namelijk als een organisatie die 
opkomt voor personen of groepen die 
knel zitten in de samenleving. Als 
Humanitas het lef heeft om dat begin-
sel op te schrijven en bereidt is dat te 
vertalen naar de politiek toe, dan 
moet zij ook werkelijk iets doen. Maar 
Humanitas houdt zich stil. Ik heb geen 
idee welk standpunt het hoofdbestuur 
inneemt over de ontwikkelingen in de 
jeugdhulpverlening. Het lijkt alsof zij 
de jeugdhulpverlening beziet als een 
zinkend schip. Niemand probeert het 
vlot te trekken. De vereniging treedt 
niet naar buiten en is in zichzelf 
gekeerd. Het worstelt met allerlei 
organisatorische problemen. 
Daarover verschijnen diverse nota's 
en er vindt op het Centraal Bureau een 
reorganisatie plaats. Ondertussen 
raakt Humanitas een belangrijke poot 
kwijt. Humanitas zou middelen moe-
ten inzetten om alternatieven te ont-
wikkelen, bijvoorbeeld voor formatie-
plaatsen in de jeugdhulpverlening. 
Anders gaat kennis van Humanitas 
verloren. Zij kan bijvoorbeeld projec-
ten voor jeugdhulpverlening op scho-
len of in buurtcentra opzetten, een 
investering die de moeite waard is. 
Daar kun je als Humanitas gericht 
laten zien wie je bent. Ook kan Huma-
nitas zich profileren in projecten voor 
zwerfjongeren, waarvan er duizenden 
zijn, of jonge allochtonen. 
Humanitas kan zich inspannen om 
voor dit soort activiteiten middelen te 
vinden. Ook voor het ouderenwerk 
wordt immers met succes gezocht 
naar projectfinanciering, sponsors, 
fondsen en subsidies om twee oude-
renwerkers te kunnen blijven inzet-
ten. Het wordt tijd dat Humanitas iets 
van zich laat horen ten behoeve van 
jongeren die in onze samenleving in 
de knel zitten. 


