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Waar denkt u aan bij uitdruk-
kingen als "Nederland ver-
grijst", "Nederland ver-
kleurt", Nederland vereen-
zaamt" of "Nederland helpt". 
Iedereen heeft bij dit soort uit-
drukkingen zijn of haar eigen 
reacties. 
Vriendelijk, boos, verbaasd, 
verheugd. Kunt u die reactie 
ook op een foto (zwart/wit of 
kleur) vastleggen? Dan no-
digt Humanitas u uit om deel 
te nemen aan de gevoeligste 
wedstrijd van 1990, een foto-
wedstrijd voor amateurs met 
belangstelling voor sociale 
fotografie. Het aantal inzen-
dingen per persoon is onbe-
perkt, u mag dus op alle vier 
de hierboven genoemde on-
derwerpen reageren. For-
maat van alle inzendingen 
ten hoogste 18 x 24. Zowel 
handelsafdrukken als eigen 
afwerking toegestaan. Elke 
afdruk moet aan de achterzij- 
de zijn voorzien van naam en 
adres. 

Publicatie en expositrie 
Deelname houdt in dat Hu-
manitas de ingezonden foto 
in eigen uitgaven mag publi-
ceren onder vermelding van 
de naam van de fotograaf. In-
gezonden foto's worden op-
genomen in het archief van 
Humanitas. Een selectie  

wordt opgenomen in een ten-
toonstelling, die op ten minste 
tien plaatsen in Nederland te 
zien zal zijn. 
Door hun inzending garande-
ren deelnemers dat gefoto-
grafeerde personen hier 
geen bezwaar tegen hebben. 

Inzenden 
Een inzending in zwart/wit en 
een in kleur worden be- 

kroond met een waarderings-
prijs ter waarde van f 500.—, 
ter beschikking gesteld door 
Kodak Nederland en te beste-
den aan lichtgevoelig mate-
riaal van Kodak naar keuze. 

Inzendingen moeten uiterlijk 
10 september 1990 zijn ont-
vangen door Humanitas, 
Postbus 71, 1000 AB Amster 
dam. Zet op de envelop: "ge-
voelig". 
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Leveh in een gekleurd 
samenleving 

Al tientallen jaren wonen Mar skkanen, Turken, Surinamers, 
Antillianen en mensen van andere ~ast in Nedericmd. Het 
zijn er vele tienduizenden en cd jasren wonen en werken ze 
temidden van de autochtone Hollandse bevolking. Maar 
onder de schijnbare rust broeien de spanningen. Hier en daar 
zijn zeis al witte en zwarte scholen. Nederland is etnisch 
verzuild. Veel mensen zijn actie{ om ad die verschillende men-
sen proberen te laten samenleven. Maar waar blijft Flurnani-
tas, de vereniging die zich bij uitstek met samenlevingsop-
bouw bezig houdt? °°Er moet iets gebeuren om de etnische 
verzuiling te doorbreken.-  Het wordt tijd om de zaken lande-
lijk aan te pakken, zo vinden velen. 
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Wie zich op een mooie dag in Amster-
dam naar het stadsdeel oud-zuid begeeft 
om door de Albert Cuypstraat te wande-
len, vergeet dat hij in de Hollandse 
hoofdstad is. Het publiek bestaat uit een 
radjetoe van mannen, vrouwen en kin-
deren uit alle werelddelen. Antilliaanse 
en Surinaamse dames, gekleed in kleuri-
ge blouses, donkere mannen met zonne-
brillen, arabieren in maatkostuums, 
vrouwen met gesloten mantels en hoofd-
doeken, blonde kapsels, minirokjes en 
hindoestaanse gewaden verfraaien het 
straatbeeld. Kooplui uit Zuid-Amerika, 
Afrika, Azië, het Midden Oosten en na-
tuurlijk ook Holland, bestieren de 
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marktkraampjes. De daarachter gele-
gen winkels bestaan uit sigarenzaken, 
slagerijen of kledingshops, maar ook uit 
Surinaamse toko's en chinese goud- en 
zilversmeden. De immer durende druk-
te, het is hier zes dagen per week markt, 
doet eerder denken aan een oriëntaalse 
of Caraïbische markt dan aan een Am-
sterdamse. Pas aan het eind van de 
markt begint het weer klassiek Hollands 
te worden. De geur van Vietnamese 
loempia's wordt verdrongen door die 
van gefrituurde aardappelen en het 
schelle gerinkel van de trams overstemt 
de salsamuziek die bij platenstandjes 
klinkt. 

Dagelijks drommen duizenden kopers 
en dagjesmensen over deze markt, die 
uit één lange straat bestaat. Voor sommi-
ge is het folldore, een unieke gelegen-
heid om kennis te maken met kleurrijk 
Nederland. Maar voor de gemiddelde 
Amsterdammer is dit een gelegenheid 
waar je levensmiddelen en kleding te-
gen de laagste prijzen kunt kopen. Met 
een beetje speurwerk vind je een kraam 
waar je een braadkuiken voor minder 
dan vier gulden kunt kopen. Overhem-
den van de laatste mode kosten soms 
nog geen twintig gulden. Tal van goede-
ren, vooral voedsel en kleding, maar ook 

sieraden, zonnebrillen, boeken en snuis-
terijen, gaan tegen de scherpste prijzen 
van de hand. Tegen vijf uur, als de markt 
sluit, laten de groentehandelaren hun 
prijzen vaak dalen, om van hun partijtjes 
af te komen. Geen wonder dat de meeste 
inwoners van de hoofdstad hier op ge-
zette tijden heen gaan, om hun diepvries 
en kledingkast zo voordelig mogelijk te 
vullen. 

KIENE HANDELSGEEST 
De Albert Cuyp, zoals de markt in de 
volksmond wordt genoemd, is de be-
kendste markt in zijn soort in de hoofd-
stad. Amsterdam kent een aantal mark-
ten die alle dagen open zijn, behalve 
zondag. Hier zie je ook nog iets anders 
dan lage prijzen en kiene handelsgeest. 
Hier vind je mensen van alle groeperin- 
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„Integralie is je 
Turkse buurvrouw 

leren fietsen." 

gen, leeftijden en gezindten. Het percen-
tage Hollanders ligt soms beduidend on-
der de vijftig. Nederland is al jaren een 
multiraciale samenleving. Oppervlak-
kig gezien valt dat nauwelijks op. Mi-
granten zijn nauwelijks vertegenwoor-
digd in het parlement, in provinciale sta-
ten of in gemeenteraden. Ook in andere 
prominente platforms van de samenle-
ving, de media, de kunst, de kerken, de 
wetenschap of het bedrijfsleven, is hun 
aandeel onevenredig klein, zeker in de 
hogere echelons. 
Hier en daar begint daar verandering in 
te komen, maar slechts mondjesmaat. 
Noraly Bayer, presentatrice van het tele-
visiejournaal, is temidden van een scha-
re autochtone collega's, nog maar een 
eenzame representant van inwoners 
van buitenlandse afkomst. Sommige 
groepen migranten hebben hun eigen 
plekje. Marokkanen kunnen kijken naar 
het televisieprogramma Paspoort. Maar 
dat wordt uitgezonden op een vroeg uur 
op het weinig bekeken Nederland 3. 
Slechts bij uitzondering, zoals op een 
hoofdstedelijke volksmarkt, blijkt hoe ge-
varieerd de Nederlandse samenleving 
is. Hier dwarrelen mensen van allerlei 
volken en rassen door elkaar. De Antilli-
aanse groenteboer verkoopt aardap-
pelen en de Hollandse slager heeft 
lamsshoarma. Maar daarbuiten is de sa-
menleving etnisch verzuild. Dat blijkt al-
leen al uit het zeer hoge aantal organisa-
ties van migranten, dat ver over de hon-
derd bedraagt. Traditionele maatschap-
pelijke organisaties, zoals de kerken en 
ook Humanitas, blijken voor het overgro-
te deel organisaties met autochtone le-
den te blijven. 

In toenemende mate wordt de kloof tus-
sen de verschillende etnische groeperin-
gen als een probleem ervaren. Niet al-
leen door welzijnswerkers, maar ook 
door bijvoorbeeld politiefunctionarissen,  
die in sommige gekleurde wijken nau-
welijks nog over gezag beschikken. 
Maar ook door burgers, die soms niet 
weten hoe ze met migranten moeten om-
gaan. De etnische verzuiling leidt tot on-
zekerheid, niet in de laatste plaats bij de 
migranten zelf, die soms niet weten wat 
er precies van hen wordt verlangd. Was 
de verzuiling vroeger minder zichtbaar, 
sluipenderwijs heeft het zich gemanifes-
teerd in gevoelige sectoren van de sa-
menleving, zoals het onderwijs. 
"Je ziet het links en rechts overal", zegt 
Greet van der Veen uit Doetinchem. Zij is 
lid van Humanitas en heeft in haar 
woonplaats een multiculturele ontmoe-
tingsgroep van vrouwen opgericht. "Je 
ziet in steden witte en zwarte scholen  

ontstaan. Dat vind ik heel gevaarlijk. 
Dan ga je denken: 'dat is 45 jaar geleden 
toch verdwenen?'. Ik vind het racisme al 
weer diep geworteld. Zodra je in termen 
van jij en zij gaat denken, schep je al een 
bron van onderscheid tussen verschil-
lende groepen mensen." 

RARE IDEEËN 
-Ik kom tot mijn schrik Nederlanders te-
gen die nog nooit een buitenlander van 
dichtbij hebben meegemaakt", vertelt 
Thea Koopmans. Zij zat namens Huma-
nitas in een stuurgroep van het project 
'Op Elkaar Aangewezen'. Dit draaide 
gedurende twee jaar met subsidie van 
de provincie Overijssel en had als doel 
om een harmonieuze multi-etnische sa-
menleving te bevorderen. In de stuur-
groep zaten vertegenwoordigers van 
kerken, Humanitas, Turkse, Molukse en 
Oegandese groeperingen. "Laat Neder-
landers maar eens ruiken aan een ande-
re cultuur. We hebben een bezoek geor-
ganiseerd aan een moskee. Als je elkaar 
niet kent, heb je rare ideeën over

. 
	el-

kaar." 

Het hiaat in inzicht in elkaars cultuur 
leidt tot vooroordelen, die alles wat men-
sen niet snappen moeten verklaren. Tur-
ken vinden dat Hollandse vrouwen er 
maar lichte zeden op na houden. "Turk-
se mannen denken dat ze elke Hollandse 
vrouw in bed kunnen krijgen", zegt Son-
ja Sie Dhian Ho-Ockeloen. "Maar dat je 
je vrij gedraagt betekent niet dat je met 
iedereen naar bed gaat." Sonja is vol-
kenkundige en agoloog aan de Hoge-
school Enschede en tevens lid van Hu-
manitas. Zij schreef vorig jaar een hand-
leiding over werken aan een veelkleuri-
ge samenleving, gebaseerd op het Over-
ijsselse project Op Elkaar Aangewezen. 
Aan de andere kant denken Hollanders 
vaak dat Turken of Marokkanen alle-
maal fanatieke moslims zijn. "Er zijn drie 
stromingen", corrigeert Sonja. "Je hebt 
de godsdienstige verenigingen, de 
Turks-nationalistische en ook een grote 
groep vrije islamieten. In links democra-
tische organisaties kom je mensen tegen 
die qua levensbeschouwing en omgang 
met ontwikkelingen in de samenleving, 
passen in de ideologie van Humanitas. 
Het zou jammer zijn als Humanitas geen 
toenadering tot deze mensen zou zoe-
ken. Zij worden in de Turkse gemeen-
schap ook gezien als personen die leven 
zonder god of gebod. Ze vasten niet en 
gaan niet naar de moskee. Onder Tur-
ken en Surinamers zijn veel mensen die 
niet handelen op grond van godsdiensti-
ge motieven, maar uit zelfstandige be-
sluitvorming. Ze hebben een positie die 

„In Humanitas is het 
aantal migranten op 
de vingers van een 

hand te tellen." 



Ouder worden 
ver van huis 
Op 7 april organiseerde Humanitas de 
themadag Op Elkaar Aangewezen, 
waar gediscussieerd werd over het wer-
ken aan een veelkleurige samenleving. 
De gasten kregen een film voorgescho-
teld (Ouder worden ver van huis), waar-
in Nederlanders werden geportretteerd, 
die in de jaren vijftig naar Australië wa-
ren geëmigreerd. De film liet zien hoe zij 
na tientallen jaren nog steeds niet zijn 
geïntegreerd in de plaatselijke samenle-
ving. Vooral de vrouwen van de eerste 
generatie spreken nog alleen maar Ne-
derlands. De scheidslijn tussen katho-
lieken en protestanten is nog net zo rigi-
de als in de jaren vijftig in het moeder-
land. Jongens en meisjes van verschil-
lende geloven mogen niet met elkaar 
trouwen. De migranten zijn niet meege-
groeid met de moderne ontwikkelingen. 
De interieurs van hun huizen is nog die 
van de jaren vijftig en de liedjes die ze in 
huiselijke kring zingen, dateren uit de-
zelfde periode. De vrouwen hebben al 
die jaren het huishouden gedaan, en ze 
hebben nooit goed Engels geleerd. Hun 
kinderen maken wel deel uit van de Aus-
tralische gemeenschap en de kleinkin-
deren spreken al helemaal geen Neder-
lands meer. Oma's zijn soms niet eens in 
staat met hun kleinkinderen te praten. 
Hun leven vertoont veel overeenkomsten 
met dat van veel Turkse en Marokkaanse 
vrouwen in Nederland. Ook die brengen 
hun leven voor een groot deel in het huis-
houden door, leren geen Nederlands en 
blijven vasthouden aan de hun geleerde 
gewoonten. „Dat kunnen we ook hier 
verwachten", zegt Sonja Sie Dhian Ho-
Ockeloen. „Dat wordt ook in de hand 
gewerkt door etnische verzuiling. Er zijn 
Turkse vrouwen die Nederlands hebben 
geleerd. Maar zijn verleren het weer, ter-
wijl ze in Nederland wonen. Dat komt 
omdat ze te weinig contact met Neder-
landers hebben." 

ivIIIGIEENTEN 

vergelijkbaar is met die van veel mensen 
binnen Humanitas: je wordt teruggewor-
pen op je eigen denken en autonomie. 
Het oplossen van maatschappelijke pro-
blemen kun je echter beter doen in sa-
menspraak dan in je eentje. Humanitas 
zou meer moeite moeten doen om met 
deze mensen in contact te komen. Op 
landelijk niveau gebeurt daaraan wei-
nig, op de jeugdhulpverlening na. In de 
afdelingen is gepoogd een begin te 
maken. " 

SIMPELE BUURTEN 
Thea Koopmans, het lid van de stuur-
groep, constateert een beetje teleurge-
steld dat Humanitas op landelijk niveau 
weinig tot niets doet aan bevordering 
van de omgang tussen verschillende et-
nische groepen. "Humanitas heeft het  

werk aan algemene stichtingen overge-
dragen. Ze wil wel iets doen met buiten-
landers, maar dan moeten die wel zelf 
komen. De vraag is hoe je iets lospeutert 
uit Humanitas. De leiders van Humani-
tas komen buitenlanders tegen die in de-
zelfde buurten als zij wonen. Maar dan 
zijn het gewoon collega's. Wij hebben 
hier in Almelo een Turks gemeente-
raardslid. Hij praat vloeiend Nederlands 
en zijn kinderen gaan naar school. Zo'n 
man wordt nauwelijks nog als buitenlan-
der ervaren. De buitenlanders die in de 
simpele buurten wonen, die ontmoet je 
niet. Er zijn mensen die nooit buitenlan-
ders tegenkomen en zij blijven klagen 
over de knoflookteentjes van buitenlan-
ders." 
Ze meent echter dat het moeilijk is om de 
koe maar even bij de horens te vatten. 
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Ideeën voor een integrale samenleving 
zijn sneller geopperd dan uitgewerkt. 
Bovendien: welke plannen kun je ont-
wikkelen om de integratie tussen mi-
granten en autochtone Hollanders te be-
vorderen? "Op lager niveau wordt wel 
iets gedaan", zegt Thea. "Humanitas is 
in Groningen actief op het gebied van 
asielzoekers en in Enschede zijn een so-
ciaal pension en een opvanghuis voor 
vluchtelingen. Dat zijn projecten waarin 
Humanitas is vertegenwoordigd. Maar 
landelijk... Dan zou je een voorstel moe-
ten doen op de algemene vergadering 
van afgevaardigden. Kom maar eens 
met een goed idee. Integratie is je Turkse 
buurvrouw leren fietsen. Maar dat is per-
soonlijke inzet, en die moet groeien. Een 
heleboel initiatieven zijn al genomen. 
Van de overheid is niets te verwachten. 
Die is aan het bezuinigen. Eigenlijk zou 
onze voorzitter, Tjeenk Willink, in de Eer-
ste Kamer iets tegen de vluchtelingen-
wet moeten zggen. 

"Je moet niet met de handen op je rug 
toekijken naar wat er gaat gebeuren", 
zegt Sonja Sie Dhian Ho. "Als je onze 
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algemene vergadering ziet, dan kun je 
het aantal migranten op de vingers van 
één hand tellen. Het verenigingsleven 
is niet pluriform, terwijl onze samenle-
ving dat wel is. Als organisatie voor sa-
menlevingsopbouw moet je niet een be-
paalde groep mensen buitensluiten. Dat 
doet Humanitas natuurlijk niet met op-
zet. Ze bestond al voor de buitenlanders 
kwamen. Maar het contact met migran-
ten moet vanuit Humanitas worden ge-
stimuleerd. Migranten weten vaak niet 
waar ze naar toe moeten. Ik heb vaak 
gemerkt dat buitenlanders denken dat 
Nederlanders hoofdzakelijk protestant of 
katholiek zijn. Ze weten wel dat veel Ne-
derlanders niet meer bij een kerk horen, 
maar ze denken dat die geen geestelijk 

anVzouwen die 
dndeïen opvoeden 
leggen helt  zaad ritoit‘ 

begApo a g 

dak meer hebben. Vaak blijken ze Hu-
manitas niet te kennen." 

STROEF 
Migrantenorganisaties die ijveren voor 
integratie van hun leden in de Neder-
landse samenleving, lopen vaak tegen 
muren op. Nederland heeft een ingewik-
kelde regelgeving en je moet er bijna 
mee zijn opgegroeid om er iets van te 
begrijpen. Overheden zijn maar al te 
vaak stroef als het gaat om tegemoetko-
ming van de buitenlanders, zo ervaren 
deze. Een van de organisaties voor mi-
granten is de LSOBA, de overkoepelen-
de organisatie van buitenlandse arbei-
dersbewegingen. Bij deze koepelorgani-
satie zijn negentig organisaties aange-
sloten. De kloof tussen migranten en 
autochtone Nederlanders wordt door 
LSOBA vertaald als ongelijkheid. Die is 
in haar visie niet zozeer een gevolg van 
culturele verschillen of van taalproble-
men. Bij het overheidsbeleid zit structu-
reel een stuk ongelijkheid ingebouwd, 
bijvoorbeeld door wetgeving of subsi-
dietoekenning. Een van de belangrijkste 
doelen van LSOBA is dat buitenlanders 
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Hunninitas helpt buitenlandse 
Lbiaarden in Nedeliand 

dezelfde rechten krijgen als Nederlan-
ders. Zolang er ongelijkheid is tussen 
verschillende etnische groepen, zullen 
migranten nooit met succes in de samen-
leving kunnen integreren, betoogt Merik 
Esin van LSOBA. "Zowel in materiële als 
in immateriële zin streven wij naar ge-
lijkheid. Er zijn gemeenten, zoals Am-
sterdam, Almelo of Enschede, die daar 
verder in zijn dan andere. Maar zelfs zij 
zijn op sommige punten terughoudend. 
In Amsterdam zijn bijvoorbeeld drie ver-
schillende Turkse groeperingen. Sinds 
jaar en dag wordt er gepleit voor een 
eigen ruimte voor deze groepen. Maar 
de gemeente houdt ze aan het lijntje en 
een beslissing wordt steeds uitgesteld. 

Discriminatie op werk moet worden op-
geheven, er moeten meer mogelijkhe-
den tot onderwijs in eigen taal worden 
gegeven. Ook op juridisch gebied kan er 
nog het één en ander veranderen. De 
grondwet kent meer dan duizend artike-
len en subartikelen die discriminerend 
zijn, doordat ze buitenlanders niet ge-
lijke rechten toekennen als de Nederlan-
ders. Het algemeen stemrecht is bijvoor-
beeld niet voor buitenlanders, terwijl 
sommige van hen hier al een kwart 
eeuw wonen. Al die tijd hebben ze ge-
produceerd en bijgedragen aan de Ne-
derlandse welvaart. Maar als het aan-
komt op meeregeren zegt de regering: 
ho. Dat staat in de grondwet, zij het met 
andere woorden. Op gemeentelijk ni-
veau hebben buitenlanders wel stem-
recht, maar de gemeentepolitiek is on-
dergeschikt aan de landelijke politiek. 
Veel regels worden in de landelijke poli-
tiek vastgesteld." 

Veel etnische groeperingen verenigen 
zich op grond van problemen of belan-
gen die als exclusief voor de eigen men-
sen wordt ervaren. Werkloosheid is hier-
van een voorbeeld. Onder mensen van 
buitenlandse afkomst is die zeer hoog. 
Maar, zo betoogt Esin, dit soort proble-
matiek is niet een bijzonder probleem, 
die alleen een bepaalde groep treft, ook 
al lijkt dat soms wel zo. De verzuilde etni-
sche groepen hebben meer gemeen-
schappelijke punten dan ze zich realise-
ren. Merik Esin: "Het probleem van on-
gelijke rechten is niet alleen een pro-
bleem van minderheden. Het is ook een 
probleem van de etnische meerderheid. 
Ik denk dat het vaak een wederzijds pro-
bleem is. Werkloosheid bijvoorbeeld is 
een probleem van elke etnische groep. 
Sommigen die in de minderheid zijn 
hebben er meer last van dan anderen. 
Bijzondere problemen van een groep 
zijn niet anders dan een weerspiegeling 
van collectieve problemen. 
Een vereniging als Humanitas kan onge-
lijkheid helpen bestrijden door organisa-
ties die buitenlanders vertegenwoordi-
gen te ondersteunen. Het zou een be-
langrijke stap zijn als de vereniging zo-
wel landelijk als plaatselijk in contact 
zou treden met deze groeperingen. Die 
kunnen hun wensen beter dan ik duide-
lijk maken. Democratische organisaties 

„Binnen tien jaar zullen er acht- of ne-
genduizend Turkse en Marokkaanse ou-
deren zijn. Het zit er dik in dat de meesten 
naar een verzorgingstehuis zullen gaan. 
In theorie zullen ze door hun kinderen in 
huis worden genomen. Maar de meeste 
Turken en Marokkanen zijn niet meer 
honderd procent islamiet en ook de Ne-
derlandse huizen zijn niet groot genoeg 
voor de opvang van ouders bij hun kin-
deren. 
Problemen bij buitenlandse ouders tre-
den bijvoorbeeld op als ze dement wor-
den. Hun kennis van de Nederlandse 
taal verdwijnt dan. Een deel van de ou-
dere Turken en Marokkanen pendelt 
straks misschien op en neer tussen Ne-
derland en hun moederland, als ze er 
genoeg geld voor hebben. Dan kunnen 
ze in hun eigen land wonen en toch con-
tact houden met de kinderen in Holland. 
Een ander deel gaat definitief terug en 
een ander deel zal noodgedwongen in 
Nederland blijven, omdat de kinderen 
niet mee terug gaan." 
Bert Brouwer is consulent van de afde-
ling Den Haag van Humanitas. Hij heeft 
zich over het probleem van oudere bui-
tenlanders in Nederland gebogen. Met 
het klimmen der jaren bereiken steeds 
meer in Nederland wonende buitenlan-
ders hun pensioengerechtigde leeftijd. 
Onder die oudere buitenlanders zullen 
zich op den duur steeds meer mannen en 
vrouwen bevinden, die niet meer voor 
zichzelf kunnen zorgen. In Nederland 
zijn echter nog bar weinig faciliteiten die 
tegemoetkomen aan hun bijzondere no-
den en wensen. 
„Ze stellen andere eisen", weet Bert. 
„Turken en Marokkanen hebben er een 
hekel aan dat de douche en het toilet in 
een ruimte zijn. Ze willen dat de onreine 
en de reine handelingen van elkaar zijn 
gescheiden. Ook zien ze graag dat de 
keuken en de woonkamer aparte ruimtes 
zijn. Als er bezoek is, is de vrouw nauwe-
lijks of nooit daarbij aanwezig. Ze heeft 
de keuken als haar domein. Maar die 
zijn vaak in Nederland niet heel groot. Zij 
willen graag dat de keuken ruim is, zodat 
er een zeker evenwicht is in het huis tus-
sen het gebied van de man en dat van de 
vrouw." 
Humanitas in Den Haag gaat geen hulp 
op een presenteerblaadje bieden. Eerst 
moet er maar eens worden nagegaan 
welke woonwensen er leven onder ou-
dere Turken en Marokkanen. Dat moet 
worden afgezet tegen de bestaande mo-
gelijkheden. De afdeling werkt samen 
met het Nederlands Instituut voor Zorg 
en Welzijn en Turkse en Marokkaanse 
welzijnswerkers. Bert Brouwer: „Onze 
rol is dat we meedenken. Wij geven een 
voorlopige opzet voor het aanvragen 

van subsidie. We wachten met concrete 
maatregelen. We proberen eerst een of 
twee groepen oudere buitenlanders te 
vormen en we kijken of daar de OWOG-
methode op kan worden toegepast. Dat 
betekent dat woningen kunnen worden 
aangepast aan de individuele wensen 
van de bewoners. We zijn aan het kijken 
of we daar subsidie voor kunnen krijgen 
en we hebben ook al contact gelegd met 
de Woningbouwvereniging 's Graven-
hage. Een van de mogelijkheden die we 
voor Turkse en Marokkaanse ouderen 
hebben, is om een serie woningen spe-
ciaal aan te passen voor deze mensen 
met eventuele aangepaste thuiszorg. 
Een dergelijk project wordt op dit mo-
ment ontwikkeld voor Surinaamse hin-
doestanen. De uitvoerders van dat pro-
ject zijn op hun beurt weer geïnspireerd 
door een soortgelijk project in Liverpool. 
We hebben de problematiek van oudere 
buitenlanders al onder de aandacht ge-
bracht van woningbouwcoOperaties en 
politici. We hebben onze activiteiten al-
leen nog maar doorgegeven, zonder een 
plan in te dienen. Eigenlijk is het een 
opwarmertje. We hebben al de nodige 
informele positieve reacties gehad. Bij 
het Ministerie van WVC heeft men deze 
problematiek ook ontdekt, maar bij 
volkshuisvesting is het nog niet de eerste 
urgentie." 
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Op 4 mei is de landelijke directeur 
van de Jeugdhulpverlening, me-
vrouw Inge de Boer-Schuijt, 
overleden. Inge is 57 jaar gewor-
den. Zij was al bijna een jaar ziek. 
Hoewel we wisten dat ze niet meer 
beter zou worden, heeft haar dood 
ons toch overvallen. Inge is als 
maatschappelijk werkster bij de 
Kinderbescherming begonnen; 
daarna werd zij praktijkleidster bij 
de Humanitas Jeugdhulpverle-
ning. In 1979 is zij tot landelijk di-
recteur van de de Humanitas 
Jeugdhulpverlening 	benoemd. 
Een belangrijke koerswijziging 
werd toen juist ingezet. Ook de re-
organisatie die op dit moment 
speelt, had zij graag mee willen 
maken. Veel verdriet heeft het 
haar gedaan dat zij haar werk niet 
tot aan haar pensionering heeft 
kunnen afmaken. 
De wijze waarop zij meer dan tien 
jaar het directeurschap inhoud 
heeft weten te geven, heeft respect 
en waardering afgedwongen. 
Haar deskundigheid werd binnen 
en buiten de instelling hoog ge-
waardeerd. Problemen pakte zij 
voorzichtig aan, belangen woog 
zij grondig af, zonder besluiteloos 
te zijn. 
Zij was een energieke vrouw die 
anderen wist te inspireren en te 
stimuleren. Kenmerkend was 
haar humor en de rake wijze 
waarop zij typeringen wist te 
plaatsen. Niet in de laatste plaats 
was Inge een levensgenietster. Zij 
straalde dit uit naar de mensen om 
haar heen, waardoor er meer dan 
alleen een zakelijke relaties ont-
stond. Het zijn al deze aspecten die 
wij zo zullen missen. Die onver-
vangbaar zijn omdat Inge ze ons 
gaf. Laten wij verder gaan waar 
zij heeft moeten stoppen. We zul-
len haar met liefde en respect ge-
ienken. 

MIGRANTEN 

moeten geholpen worden. Humanitas 
zou bijvoorbeeld een duidelijk standpunt 
kunnen innemen tegen racistische orga-
nisaties. 

BIJZONDERE BELANGEN 
Het zou volgens hem goed zijn als men-
sen uit verschillende etnische groeperin-
gen in elkaars organisaties zouden zit-
ten. „Een vereniging voor samenle-
vingsopbouw zou eigenlijk multiraciaal 
moeten zijn", peinst Esin. „Veel organi-
saties bestaan op basis van bijzondere 
belangen, terwijl die eigenlijk niet be-
staan. De mensen zouden het verband 
moeten zien tussen de bijzondere proble-
men en belangen en de collectieve pro-
blemen en belangen. Ik denk dat organi-
saties van het multi-etnische type steeds 
meer vaste grond onder de voeten hij-
gen. Dat moet worden aangemoedigd. 
Dat is iets dat racisten niet willen. Het is 
een klap in hun gezicht als ze zien dat 
Nederlanders, Turken en Marokkanen in 
één groep zitten en achter een program-
ma staan. Dat zou ook een enorme ver-
sterking van de anti-racistische strijd be-
tekenen." 

Ondanks de vele studies, conferenties, 
projecten en andere initiatieven die door 
zowel overheid als particulieren worden 
genomen, is de verzuiling nog lang niet 
op retour. De wil om werkelijk samen te 
leven is vaak verbaal. Als het op daden 
aankomt, deinzen veel mensen terug 
voor het idee. Nog steeds zijn er burgers 
die in het geweer komen, zodra ze horen 
dat er zigeuners in de buurt komen wo-
nen. Op Texel werd onlangs een gerefor-
meerde dominee van niet-Nederlandse 
afkomst gewipt, wegens 'disfunctione-
ren'. Op Texel gonst het van de geruch-
ten dat de predikant niet wegens zijn 
werk, maar om zijn kleur is afgezet. 
Ook veel migranten voelen weinig voor 
integratie. „Een multiculturele samenle-
ving wordt vaak als een bedreiging ge-
zien", betoogt Sonja Sie Dhian Ho. 
„Iedereen is van huis uit in een leefpa-
troon gegroeid. Als je kennis maakt met 
andere culturen, merkje dat niet alleen 
in het christendom waardevolle dingen 
worden gezegd. Vaste waarden schud-
den op hun grondvesten. We moeten ons 
afvragen wat voor soort samenleving we 
willen. Moeten we etnisch verzuild blij-
ven? Daar moeten we over nadenken. 
Wij moeten ook binnen Humanitas zoe-
ken naar een model voor een pluriforme 
samenleving. Een extreem model zou 
apartheid kunnen zijn. Een ander uiter-
ste is de totale vermenging van mensen 
van verschillende etnische groeperin-
gen. Tussen deze twee uitersten zijn ver- 
schillende varianten denkbaar. De Ne- 
derlandse overheid staat integratie voor, 
maar met de mogelijkheid van behoud 
van de eigen cultuur. Maar je hebt gauw 
dat je dan in je eigen cultuur vast blijft 
zitten, en dan hou je toch aparte zuilen 
met elk hun eigen vooroordelen. 
Als het er op aan komt, blijven velen als 
een kat om de hete brij lopen. Veel men-
sen weten niet hoe ze met migranten 
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moeten omgaan. Op deze manier wordt 
de verzuiling nooit doorbroken. Als je als 
Humanitas een organisatie voor samen-
levingsopbouw pretendeert te zijn, dan 
moet je ook actief zijn in die hele samen-
leving. Er zal iets op gang gebracht moe-
ten worden. Het begin is het moeilijkste. 
Ik heb Nederlanders gezien die zich bij 
buitenlanders thuis eerst heel onbehol-
pen voelden. Ze wisten niet hoe ze zich 
moesten gedragen. Maar daarna ging 
er een wereld voor hen open. Dan leer je 
ook je eigen cultuur kennen op een ma-
nier zoals je er nog nooit eerder naar 
hebt gekeken. 

UITSTAPJES 
Greet van der Veen uit Doetinchem pro-
beert de barrières tussen de verschillen -
de culturen op haar eigen manier te 
slechten. Niet met grote acties, maar 
door met de vrouwen van de multicultu - 
rele ontmoetingsgroep wederzijds be-
grip te kweken, zowel bij elkaar als bij 
zichzelf. Want, zo meent Greet, door een 
andere cultuur te leren kennen, krijg je 
ook oog voor die van jezelf. In haar groep 
zitten zowel autochtone als allochtone 
vrouwen. Ze maken uitstapjes naar het 
Tropenmuseum in Amsterdam, naar het 
Afrika Centrum, het vluchtelingencen-
trum in Aalten. De dames praten over 
hun opvattingen en gewoonten en lang-
zaam dringt het besef door dat dingen 
die je hele leven normaal waren, door 
een ander als bijzonder worden erva-
ren. Je eigen opvattingen en gewoonten 
zijn veel minder vanzelfsprekend dan je 
altijd hebt gedacht. 
„We praten bijvoorbeeld over geweld in 
het gezin. Een Arubaanse laat het over 
zich heenkomen, maar een Filippijnse 
zegt tegen haar man: „Je moet niet aan 
me komen, want anders staat mijn hele 
familie klaar." Als Nederlander bied je 
iemand bij de thee of de koffie een koekje 
aan. Daarna gaat de trommel dicht. Dat 
is de gewoonte waar ik nooit over heb 
nagedacht. Maar bij andere vrouwen 
blijft de trommel gewoon open op tafel 
staan. We leren een boel door de onder-
werpen die we bespreken. Ik weet niet of 
het veel verandert, maar het verbetert 
wel iets. Je blik wordt ruimer, je komt van 
het 'narrow minded'-denken af. Je leert 
relativeren. 
Vrouwen die kinderen opvoeden moeten 
behoedzaam zijn. Zij leggen het zaad tot 
begrip en dat is het uitgangspunt van 
onze groep. Bij veel jongeren leeft het 
besef dat we samen de wereld bevolken, 
meer dan bij ons volwassenen. Het is 
mijn opinie dat het vaak wij als ouders 
zijn, die de wereld verprutsen. We zijn 
nu met onze groep aan het onderzoeken 
of we iets opvang van kinderen van de 
schoolleeftijd kunnen opzetten. Deze be-
zigheden horen bij ons dagelijks leven. 
Maar het zou een geweldige stimulans 
betekenen als Humanitas aan de hand 
van dit project soortgelijke activiteiten 
zou initiëren. Het zou leuk zijn als dit idee 
landelijk ontwikkeld zou worden. 

Henk Vlaming 



inc° 

Tekening: Marieke Eelman 

Sjirk was in oktober 1983 één 
van de eerste bewoners in het 
wooncentrum in Warnsveld. 
Hij had grote verwachtingen. 
Hij stak niet onder stoelen of 
banken wat hij wilde. Hij 
wenste als een volwassene te 
worden behandeld. Sjirk re-
gelde zelfs zoveel, dat er con-
flicten met de leiding ontston-
den. De begeleiders waren 
van mening dat Sjirk meer 
wilde dan hij aankon. Want 
Sjirk was naast zijn verstan-
delijke handicap ook nog 
slechtziend. 
Duidelijk was hij altijd. Die 
duidelijkheid verwachtte hij 
ook van de leiding. Halve af-
spraken, dingen in het mid-
den laten, dat was niets voor 
hem. 
Sjirk had respect voor de lei-
ding en omgekeerd was dat 
ook het geval. Hij was voor 
een niet onbelangrijk deel 
verantwoordelijk voor de 
sfeer in huis. Luid en herken-
baar alom aanwezig, erg op 
mensen gericht, gemakkelijk 
in zijn contacten, oog voor de-
tails. Als er iemand weg was 
merkte hij dat direkt. Vaak 
vroeg hij aan de leiding of ze 
prettige vakantiedagen had-
den gehad. Of aan bewoners 
hoe het met hun familie ging. 
Hij voelde zich thuis in het 
wooncentrum en was trots op 
zijn eigen kamer en zijn eigen 
spullen. 

In oktober 1989 werd Sjirk 
ziek. Wat vage klachten over 
zijn rug en over buikpijn. Dat 
duurde een week, er kwam 
geen verbetering in. Op aan-
dringen van de leiding volg-
de onderzoek in het zieken-
huis. Sjirk moest in het zieken-
huis blijven. Het eerste ver-
moeden was een ontstoken 
galblaas. Hoe anders bleek 
het te zijn. Sjirk leed aan een 
levercirrose, die niet meer be-
handelbaar was. In één week 
was zijn conditie sterk aange-
tast. En ook psychisch was hij 
niet best. Aan iedereen, die 
op bezoek kwam, vroeg hij 
wanneer hij weer beter zou 
zijn. Weg was de duidelijk-
heid, waar hij zozeer behoef-
te aan had. „Overspannen 
word ik hier" schreeuwde hij 
soms. Het verplegend perso-
neel wist niet met hem om te 
gaan, deed wat mogelijk 
was, maar kon niet meer dan  

hem voeden en verzorgen. 
De situatie werd onhoud-
baar, voor Sjirk, voor zijn fa-
milie, voor de leiding. 
In overleg met internist en 
huisarts werd besproken dat 
Sjirk naar huis mocht, terug 
naar het wooncentrum, om 
daar verder verpleegd te 
worden. Om Sjirk duidelijk-
heid te geven besloten het 
hoofd en zijn waarnemer 
Sjirk te vertellen hoe ziek hij 
was en dat hij niet beter zou 
worden. Met knikkende kni-
eën stonden zij aan zijn bed. 
Voorzichtige formulering om 
te vertellen hoe de zaken er 
voor staan zijn er natuurlijk 
niet. En dan maakte hij het 
zelf zo veel gemakkelijker 
door te zeggen: „Dan ga ik 
dood, hè? En moet ik in een 
kist? Verschrikkelijk zeg, wat 
zal mijn moeder een verdriet 
hebben . . ." 
Daar zit je dan en je zwijgt. 
Sjirk friemelde wat aan din-
gen om zich heen, pakte een 
foto van het pasgeboren 
dochtertje van het waarne-
mend hoofd. „Bedankt zeg, 
voor die foto," zei hij. 
De duidelijkheid was terug. 
Bij Sjirk en bij de begeleiders. 
Sjirk kwam beneden in de 
woonkamer te liggen, in een 
ziekenhuisbed, zijn spullen 
om zich heen, vooral alles  

wat met muziek te maken 
had. Een telefoon naast zijn 
bed. Hij beantwoordde alle 
inkomende gesprekken of 
verbond ze door. Daar genoot 
hij van. Hij keek er naar uit als 
de huisgenoten 's avonds 
thuis kwamen. Er was altijd 
wel iemand aan zijn bed te 
vinden, voor een praatje, of 
zomaar om even bij hem te 
zitten. Na twee weken moes-
ten we de wijkverpleging in-
schakelen om te helpen. De 
huisarts kwam om de dag. 
Sjirk kreeg veel pijn, de dose-
ring pijnstillers werd in 
overleg met de huisarts ver-
hoogd. Er werd alles aan ge-
daan om doorligwonden te 
voorkomen. Al snel was hij zo 
verzwakt en door medicijnen 
versuft dat hij grote delen van 
de dag zweefde tussen wa-
ken en slapen. Toch merkte 
hij nog steeds wie er naast 
zijn bed zat, bleef hij be-
langstelling houden voor de 
mensen in zijn omgeving. Hij 
wilde iedereen bij zich heb-
ben, met wie hij vertrouwd 
was. Alléén-zij n was er niet 
meer bij. 
Sjirk begon bang te worden 
voor de dood. Hij vroeg of hij 
zijn zwarte pak dan aan-
kreeg, in die kist. Of hij een 
bijbel meekreeg, wie er alle-
maal zouden komen op de 
begrafenis. Er waren ontroe-
rende momenten. Op een 
ochtend, schijnbaar tussen 
waken en slapen weggezakt, 
vroeg hij ineens om de tele-
foon. „Henk, " vroeg hij, „wil je  

mij het nummer geven van • 
mijn neef. Ik ben het vergeten 
maar ik moet hem bellen 
want hij is jarig." Henk zocht 
het nummer op, draaide het 
en liet Sjirk even alleen met 
zijn gesprek. Toen hij te-
rugkwam lag Sjirk helemaal 
uitgeput achterover, de hoorn 
nog half in de hand. Maar hij 
strácilde en zei moeizaam: 
„dat neefje van mij was zo blij 
dat ik aan zijn verjaardag 
had gedacht!" 
30 december 1989 overleed 
Sjirk, enkele uren nadat hij in 
coma was geraakt en naar 
een apart kamertje overge-
bracht. Medebewoners wa-
ren er al die tijd bij, samen 
met de familie en de begelei-
ders. En ook na het afleggen 
gingen de medebewoners re-
gelmatig nog even kijken of 
zitten bij de baar. Op 2 janua-
ri is Sjirk onder overweldi-
gende belangstelling begra-
ven. Zeven weken heeft zijn 
ziekbed geduurd, 36 jaar 
werd hij. 
Sjirk gaf veel om de mensen 
om zich heen; de mensen ga-
ven veel om Sjirk. Achteraf 
bezien was het goed dat hij 
thuis kon sterven. Iedereen 
mist zijn luidruchtigheid, zijn 
muziek, nog dagelijks. Maar 
wat iedereen vooral mist is 
zijn attentheid. Hoe positief 
gingen de bewoners van dit 
wooncentrum voor verstan-
delijk gehandicapten met 
hem om. 
Sjirk was gemakkelijk om te 
verplegen. Hij stelde weinig 
eisen en was overal dank-
baar voor. De leiding was 
zich terdege bewust van 
haar verantwoordelijkheid. 
Persoonlijke kwaliteiten kwa-
men tot uiting, iedereen was 
zonder uitzondering bereid 
en in staat zich volledig in te 
zetten. Zonder schroom werd 
gebruik gemaakt van colle-
ga's, die op dat moment ze-
kerder waren dan jezelf. Be-
langrijk was het te weten, dat 
je te allen tijde een beroep 
kon doen op de huisarts. De 
zekerheid dat de wijkverple-
ging op afroep beschikbaar 
was. Vanuit hun gehechtheid 
aan mensen konden bewo-
ners en begeleiders die ex-
tra's geven. 

Henk Hanning 
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Hoe tover je een knaak om in 
tachtig mille? In Deventer de-
den ze er tien jaar over. Het is 
niet het verhaal van briljante 
bankiers, maar van een groep 
vrijwilligers, die in 1980 een 
winkel voor de Derde Wereld 
openden. Ze verkochten pro- 
dukten uit ontwikkelingslan- 
den. Het begon ooit met 
kunstvoorwerpjes van 3,50 
gulden. Nu bestaat hun as- 
sortiment uit 1200 artikelen. 

De winkel is van Humanitas en heeft de 
naam ABAL, wat staat voor Afzetbevor-
dering Artikelen uit Landen in de Derde 
Wereld. ABAL biedt kleine producenten 
in de Derde Wereld de mogelijkheid om 
hun waren, zoals koffie, thee, textiel, ge-
bruiks- en kunstvoorwerpen, te slijten te-
gen eerlijke prijzen. Een winkelconcern 
als Blokker verkoopt ook spullen uit de 
Derde Wereld, maar commerciële win-
kels zorgen er voor dat de grootste win-
sten op de nering naar hun eigen porte-
monnee vloeien. Dat is nu eenmaal het 
principe van ondernemerschap. De 
keerzijde van dat systeem is dat de werk-
lui in de Derde Wereld vaak slechts een 
habbekrats voor hun vlijt krijgen. De prij-
zen die grote concerns bieden voor arti-
kelen in de Derde Wereld zijn vaak laag, 
en dan zijn er ook nog tussenhandelaren 
bij betrokken, die ook hun portie moeten 
hebben. ABAL koopt de goederen 
overwegend bij SOS Wereldhandel, een 
ideële organisatie die zorgt voor inkoop 
in de Derde Wereld en distributie in Ne-
derland. Ze koopt rechtstreeks bij lokale 
ondernemers in ontwikkelingslanden te-
gen een redelijke prijs. Toch zit er ook 
aan ABAL een vleugje commercie. Er 
blijft geld over van de verkopen. Maar 
de winst verdwijnt niet in de zakken van 
de vijftien vrijwilligers, maar rolt naar de 
ontwikkelingslanden, waar het ten goe-
de komt aan kleinschalige ontwikke-
lingsprojecten. Dat is de tweede doelstel- 

VRITWELLHGERS 

ling van ABAL. Op deze manier is mee-
betaald aan waterpompen in droge ge-
bieden, volksontwikkelingen, naaima-
chines voor ateliers waar Afrikaanse 
vrouwen in staat worden gesteld een 
eigen inkomen te verwerven en platte-
landwinkels, waar boeren zaden en 
landbouwwerktuigen tegen redelijke 
prijzen kunnen kopen. 
„Wij doen al zo lang iets voor Humanitas; 
het heeft ons leven zo'n beetje beheerst", 
vertelt Minke van Arragon. Zij was erbij 
toen ABAL tien jaar geleden haar poor-
ten opende in de Bergkerk. Tegenwoor-
dig is het verkooppunt in de Grote 
Overstraat. „We verkopen spullen uit Sri 
Lanka, India, Bangladesh en Thailand. 
Afrika loopt niet zo goed. We hebben uit 
vijf Afrikaanse landen artikelen. Daar-
naast verkopen we ook nog dingen uit 
Mexico, Peru, Honduras, Uruguay en Ni-
caragua. Er zijn ups en downs in de ver-
koop. Er was een tijd dat kralen en oor-
bellen ontzetten goed verkochten. We  

hadden een klein assortiment, maar het 
liep heel goed. Nu kun je ze aan de 
straatstenen niet kwijt. Soms denk je: 
'Tjee, waar doe ik het eigenlijk voor'. 
Maar door de tijd heen hebben we de 
belangstelling van het publiek zien 
groeien. In het begin hadden we maar 
een klein assortiment en zaten we in een 
klein pandje. Er kwamen vooral bewuste 
kopers. Nu hebben we een eigen winkel 
en we verkopen ook duurdere artikelen. 
We staan tegenwoordig in een gids van 
de VVV, waarin alle leuke, kleine winkel-
tjes van de stad staan. We krijgen nu ook 
veel voorbijgangers. Soms krijgen we 
een hele bus toeristen. Wij zeggen wel 
eens met een knipoog tegen elkaar: 'Er is 
weer een blikje vrouwen'. 
Langzamerhand hebben we ons het ver-
kopen aangeleerd. In het begin maakten 
we nog wel eens fouten. Soms kochten 
we te weinig van het één of andere pro-
dukt in. Eén keer hebben we clowntjes 
gekocht. Maar toen kwamen de bewuste 
mensen en die zeiden dat die niet bij het 
land van herkomst hoorden. Eigenlijk 
worden er alleen projecten gestimu-
leerd, waarbij dingen gemaakt worden 
die bij het land horen. Aan de andere 
kant denk ik dat het toch goed is geweest 
dat we die clowntjes hebben gekocht. 
Het hield tenslotte wel de straatkinderen 
in dat land aan het werk." 

Deventer vrijwilligers ai her =par 
op de bres voor Denk WiL9117, 
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WETENSCHAP 

umunistische studiehoofden 
geen same mensen 

Wat vinden humanisten van 
minderheden, prostitutie of 
bio-ethiek? Dat staat in de pu-
blicaties van het Humanis-
tisch Studiecentrum Neder-
land. Om antwoord op vragen 
te geven die onder humanis-
ten in Nederland leven, aan-
gaande diverse maatschap-
pelijke onderwerpen, is het 
HSN opgericht. 

Vorig jaar begon het HSN een onderzoek 
naar het aantal humanisten in Neder-
land. Dit gebeurde onder de noemer 
'Onderzoek toekomstig draagvlak hu-
manistische beweging'. Eigen gelden 
voor dit onderzoek ontbraken, daarom is 
gekozen voor de oplossing van het laten 
'meelopen' van een aantal vragen in an-
der onderzoek, zoals het 'Algemeen Be-
volkingsonderzoek Sexualiteit en AIDS'. 
De resultaten zullen, naar verwachting, 
nog dit jaar bekend worden. 
Het is een voorbeeld van één van de vele 
onderzoeken waar het Humanistisch 
Studiecentrum Nederland, meestal aan-
geduid als HSN, zich mee bezighoudt. 
De Stichting Humanistisch Studiecen-
trum Nederland is in 1979 opgericht door 
drie verenigingen: het Humanistisch 
Verbond, Humanitas en de vrijdenkers-
vereniging De Vrije Gedachte. Eind 1988 
heeft het Algemeen Humanistisch Tref-
punt zich bij hen gevoegd. 
Het HSN stelt zich ten doel om, uitgaande 
van humanistische beginselen, een we-
tenschappelijk verantwoorde bijdrage te 
leveren aan de meningsvorming en dis-
cussie over actuele vraagstukken. Deze 
kunnen van filosofische, levensbeschou-
welijke, maatschappelijke of sociaal-cul-
turele aard zijn. Het HSN tracht dit doel te 
bereiken door het doen van onderzoek, 
het publiceren van rapporten en het or-
ganiseren van studiedagen. Daarbij 
streeft zij er naar dat de resultaten van de 
onderzoeken, studiedagen en projecten 
van nut kunnen zijn bij de bepaling van 
verder beleid in humanistische, maar 
ook in wijdere kring. Het HSN is gericht 
op het Nederlandse taalgebied en heeft 
zo ook contacten met de Vlaamse huma-
nisten. 

ONDERWERPEN 
Het HSN werkt op eigen initiatief, in op-
dracht van de constituerende organisa-
ties of op verzoek van derden. Het be- 

stuur van het HSN beslist uiteindelijk of 
een thema of onderzoeksvraag ook wer-
kelijk een onderzoeksproject wordt. Er 
vindt dus selectie plaats. Dit heeft te ma-
ken met het feit dat het HSN vrijwel altijd 
met vrijwilligers werkt. Het werken met 
onbetaalde krachten houdt de kosten tot 
een minimum beperkt. Het gebrek aan 
geld betekent in de meeste gevallen ook, 
dat van de aanvrager enige medewer-
king bij het onderzoek wordt verlangd, 
hetzij in financiële, hetzij in personele 
zin. Soms kan zelfs gesproken worden 
van een joint venture tussen aanvrager 
en HSN. Een andere vorm van samen-
werking kan eruit bestaan dat het HSN 
deelneemt in een onderzoek dat al door 
anderen is opgezet. Bij de oprichting is 
gestart met de onderwerpen 'Beschikken 
over individueel menselijk leven en 
dood' en 'Oorlog en vrede'. In 1979 boog 
het HSN zich al over onvrijwillige eutha-
nasie. De laatste jaren houdt het HSN 
zich onder andere bezig met: 'Humanis-
me en arbeid' - 'Humanistische filosofie', 
'Minderheden', 'Bio-ethiek' en 'Prostitu-
tie'. Over deze onderwerpen zijn publi-
caties verschenen, te bestellen bij het 
HSN. 
In 1989 is door het HSN in opdracht van 
en in overleg met de Humanistische 
Stichting voor Huisvesting van Bejaar-
den, onderzoek gedaan naar woonwen-
sen van ouderen, met name bezien van-
uit levensbeschouwelijk oogpunt. De pu-
blicatie die hierop volgde is goed ver-
kocht, mede gestimuleerd door het veer-
tigjarig bestaan van de HSHB. 
Waar het HSN zich het duidelijkst naar 
buiten toe presenteert, is op de studieda-
gen. Deze mogen zich in een toenemen-
de belangstelling verheugen. Het HSN 
tracht ook zoveel mogelijk niet-humanis-
ten de studiedagen te laten bezoeken. 
De dagen vormen op deze manier een 
ideaal discussieplatform. 
Het HSN bemiddelt ook in uitzending van 
sprekers naar bijvoorbeeld afdelingsbij-
eenkomsten. 
De afgelopen jaren waren de studieda-
gen historisch gericht. In 1988 was er een 
studiedag 'Nederland na '68: autoriteit 
en emancipatie in humanistische per-
spectief'. Het viel ongelukkigerwijs op 
dezelfde dag als de finale van het EK-
voetbal; er waren maar zo'n 100 bezoe-
kers. 
Het jaar daarop was de studiedag 'De 
Franse revolutie: vergelijking en per-
spectief'. In de discussie is uitvoerig inge-
gaan op de betekenis van de Franse re-
volutie voor de emancipatie van de 
vrouw. De vrouw en de dochter van prof.  

dr P. Thoenes kregen op die studiedag 
het publiek op de banken met het zingen 
van het Franse volkslied, de Marseillai-
se. Het HSN is geen club van saaie 
mensen! 
Dit jaar was het thema van de studiedag 
'Coornhert; tolerantie en vrijheid'. Dirck 
Volckertszoon Coornhert leefde in de 
zestiende eeuw; hij was overtuigd van 
de wezenlijke goedheid van de mens en 
pleitte voor geestelijke vrijheid, en dus 
ook voor godsdienstvrijheid. Het jaar 
1990 is niet celeen het herdenkingsjaar 
van Vincent van Gogh, maar ook van 
Coornhert. Die stierf 400 jaar geleden. 
Voor de toekomst staan actuele onder-
werpen op de nominatie. Volgend jaar 
houdt het HSN een studiedag 'Humanis-
me, gezondheid en milieu'. Afsluitend 
kan gezegd worden dat het HSN op tal 
van fronten, en in veel problematieken 
zijn staart roert. 
Mocht u vragen hebben over het HSN, of 
wat meer willen weten over de verschil-
lende publicaties, dan is dit het adres: P. 
van Genabeek - Humanistische Stu-
diecentrum Nederland, Sarphatistraat 4, 
Postbus 71, 1000 AB Amsterdam, telefoon 
020-262445. 

Arjen Hougee 
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ontvangt de winnaar f 10.000,-. 
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Wilt u meer inlichtingen. Schrijf naar: Sponsorloterij, 
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leven lang in de prg-zen! 
(goedk. min. van lust ni. LO 730/002 /2218). 
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Ag11113~ "Mg.  

Bij een verkeersongeluk is 
mijn rechterknie verbrijzeld. 
Ik heb nu een kunststof knie, 
maarmag het kniegewricht 
zo min mogelijk belasten. 
Daardoor is traplopen beslist 
uit den boze, maar ik loop in 
huis noodgedwongen trap op 
trap af. Ls er een mogelijkheid 
dat ik een vergoeding krijg 
voor het aanbrengen van een 
plateaulift, een lift waarop je 
kunt staan? 

Voor zo'n aanpassing van uw 
woning kunt u subsidie krij-
gen op grond van de Rege-
ling Geldelijke Steun Huis-
vesting 1989. Iedere gehandi-
capte kan voor 'n woningaan-
passing een beroep doen op 
deze regeling. 
Het maakt daarbij niet uit of 
men zelfstandig woont of in 
een gezin. Ook niet of de aan 
te passen woning een eigen 
woning of een huurwoning is. 
Als u huurder bent, is wel een 
vereiste dat de verhuurder 
akkoord gaat. Er gelden ver-
der geen inkomens- of vermo-
gensgrenzen. Om in aanmer-
king te komen voor subsidie 
moet u een bij de gemeente te 
verkrijgen aanvraagformu-
lier invullen. U moet namelijk 
eerst toestemming van de ge-
meente hebben, wilt u aan-
spraak kunnen maken op ver-
goeding. 
De Gemeenschappelijke Me- 
dische Dienst (GMD) brengt 
daartoe advies uit aan de ge-
meente, behalve als het om 
een voorziening gaat die min-
der kost dan f 2000,-. De 
GMD bekijkt dan welke pro-
blemen u in de woning hebt 
en reikt oplossingen aan zo-
als het aanbrengen van een 
lift, maar ze kan ook advise-
ren tot verhuizing naar een 
aangepaste woning, bijv. als 
uw huidige woning niet ge-
schikt is voor een lift. Er wordt 
overlegd met uzelf, met de 
eigenaar van de woning en 
met huisvestingsinstanties. 
De GMD maakt ook een 
schatting van de kosten. 
Stemt u in met de gekozen op-
lossing dan kunt u een aan-
nemer of andere vakman een 
prijsopgave laten maken. De 
prijsopgave stuurt u met de 
uitgewerkte plannen naar de 
gemeente; dit is de subsidie-
aanvraag. 
De beslissing over de subsi- 

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'. 

die wordt u meegedeeld in 
een beschikking. Pas dan 
kunt u het plan gaan uitvoe-
ren, omdat in principe nooit 
subsidie achteraf wordt ver-
strekt. Er wordt slechts subsi-
die verleend als de kosten 
van de aanpassing liggen 
tussen f 250,- en f 45.000,-. 
In zeer bijzondere gevallen is 
bij kosten boven f 45.000,-
toch subsidie mogelijk. 
Voor kosten tot f 15.000,-
wordt een bijdrage ineens 
verstrekt. Voor de kosten 
daarboven moet u als aan-
vrager een lening sluiten. Ter 
dekking van de kosten daar-
van betaalt de gemeente een 
jaarlijkse bijdrage. De aan-
passing van een woning mag 
overigens nooit leiden tot 
huurverhoging wanneer 
voor die aanpassing subsidie 
is gegeven. 

Schenkingen 
Mijn moeder overweegt in 
een bejaardentehuis te gaan 
wonen maar weet niet welke 
financiële consequenties dit 
voor haar heeft. Ze wil graag 
antwoord op de volgende 
vragen: Moet zij op haar 
spaargeld interen en hoeveel 
mag zij daarvan dan behou- 

den? Kan zij nog extra aan-
schaffingen doen voordat zij 
naar het bejaardenhuis gaat 
en tot welk bedrag maxi-
maal? Hoeveel mag zij voor-
dien aan kinderen en klein-
kinderen schenken ? Als zij 
geen schenkingen meer mag 
doen, bestaat dan de kans dat 
bedragen die zij toch weg-
geeft, terugbetaald moeten 
worden ?Je hoort altijd over 
een vrij te laten schenkings-
bedrag van ongeveer 
f 6.000,-; hoe zit het 
daarmee? 

1. Als uw moeder over méér 
dan f 4.800,- aan spaargeld 
en ander vermogen beschikt, 
moet zij daarop inderdaad 
eerst interen. Dit betekent dat 
zij de volledige verzorgings-
prijs betaalt tot het moment 
waarop haar vermogen nog 
slechts f 4.800,- bedraagt. 
Pas daarna wordt de bijdra-
ge voor haar verblijf in het be-
jaardenoord in overeenstem-
ming gebracht met haar inko-
men. In die situatie behoudt 
een alleenstaande bejaarde 
in ieder geval de volgende 
bedragen: 
- De netto vakantie-uitkering 
van AOW, nl. f 62,64 per 
maand. 
- Van het pensioen dat men 
naast de AOW ontvangt, een 
bedrag van maximaal f 26,25 
per maand. 
- Het bedrag dat men aan 
premie voor de ziektekosten-
verzekering moet betalen. 
- Als het bejaardenoord niet 
in de broodmaaltijden voor-
ziet, maar de alleenstaande 
daarvoor zélf zorgt: f 91, 90 
per maand. 
- Als niet het bejaardenoord, 
maar de alleenstaande voor 
bewassing zorgt: f 30,- per 
maand. 
- Voor persoonlijke uitgaven, 
het zogenaamde zak- en 
kleedgeld, een bedrag van 
f 268,41 per maand. 
- Bedragen die betaald moe-
ten worden aan inkomsten-
belasting en premieheffing. 
Naast het eerdergenoemde 
bedrag van f 4.800,- is nog 
een vrijlating toegestaan, en 
wel maximaal f 5000,- voor 
de kosten van de uitvaart. Dit 
is echter slechts geoorloofd 
wanneer voor de kosten van 
de uitvaart geen dekkende 
verzekering is afgesloten. 
Duidelijk moet blijken, bij-
voorbeeld door reservering  

van het bedrag bij een verze-
keringsmaatschappij of een 
uitvaartonderneming, dat het 
bedrag uitsluitend bestemd is 
ter voldoening van de kosten 
van de uitvaart. Een spaarte-
goed tot dit bedrag wordt als 
zodanig niet geaccepteerd. 
2. Het staat uw moeder vol-
komen vrij nog extra persoon-
lijke uitgaven te doen voordat 
zij haar intrek neemt in het 
bejaardenoord. 
3. Als uw moeder schenkin-
gen zou doen aan kinderen of 
kleinkinderen en de bijdrage 
die zij aan het bejaardenoord 
betaalt, zou daardoor lager 
uitvallen dan wanneer ze die 
schenkingen niet had ge-
daan, - en dat zal meestal het 
geval zijn - dan kunnen die 
schenkingen worden te-
ruggevorderd van kinderen 
en kleinkinderen. Alleen de 
kantonrechter kan dit dwin-
gend voorschrijven. 
Het komt er dus eigenlijk op 
neer dat moeder nu geen 
schenkingen meer kan doen. 
4. Voor de vraag wèlke 
schenkingen teruggevorderd 
kunnen worden, kan worden 
teruggegaan tot twee jaar 
vóór het jaar van de indica-
tiestelling (dus niet: de datum 
van opname). Als uw moeder 
in die periode schenkingen 
heeft gedaan zonder dat zij 
redelijkerwijs kon voorzien 
dat zij zelf daardoor een klei-
ner gedeelte van de kosten 
van verblijf zou kunnen vol-
doen, dan kon zo'n schenking 
niet teruggevorderd worden 
van degene die het bedrag 
ontvangen heeft. 
Maar gezien de hoge leeftijd 
van uw moeder (82 jaar) lijkt 
het mij wel moeilijk aan te to-
nen dat niet te voorzien was 
dat zij nog opgenomen zou 
worden in een bejaarden-
huis. 
5. 't Schenkingsbedrag 
waarop u doelt - f 6.662,-
voor eigen, stief- en pleegkin-
deren en per kalenderjaar-
slaat op de vrijstelling van 
schenkingsrecht. 
Een ouder mag aan zijn kin-
deren natuurlijk schenken 
wat hij wil en zo vaak als hij 
wil, maar slechts tot een be-
drag van f 6.662,- is de 
schenking vrijgesteld van het 
betalen van schenkingsrecht. 
Daarboven wordt schen-
kingsrecht geheven. 
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NIET TOEVALLIG APART 
- extra aandacht oudere vrouwen geboden — 

De kritiek op 'aparte' aandacht luidt altijd dat het meer kwaad dan goed doet. Wie apart 
aandacht vraagt voor ouderen lijkt te bevestigen dat er iets met ouderen aan de hand moet zijn. 

Ouderen worden er door in een uitzon-
derlijke of uitzonderingspositie ge-
plaatst. Maar om vrijheid, gelijkheid en 
broederschap te bereiken, is positieve 
discriminatie, dus uitzonderlijke aan-
dacht, volgens sommigen noodzakelijk, 
onvermijdelijk dus. Wie dat niet wil er-
kennen maakt zichzelf monddood en ac-
cepteert klaarblijkelijk het negatieve re-
sultaat van de werkelijke apartheid. Die 
is in ons geval de toevallige samenhang 
tussen maatschappelijke achterstand en 
leeftijd. Kortom, de vraag of er extra aan-
dacht voor de meerderheid van alle ou-
deren - vrouwen dus - moet of mag ko-
men is bij voorbaat met een volmondig 
'ja' beantwoord. Want duidelijk is dat 
een aanzienlijk deel van alle oudere 
vrouwen naar verhouding een klein deel 
van de welvaartskoek krijgt toegedeeld. 
Extra aandacht is zondermeer geboden 
en zelfs een vereiste voor wie er serieus 
iets aan wil doen. 
Begin 1990 kreeg de 'aparte' aandacht 
voor oudere vrouwen gestalte via twee 
adviezen aan de overheid. Bij de minis-
ter van WVC en die van Sociale Zaken 
en Werkgelegenheid werden achtereen-
volgens het advies 'Ongewenste ver-
schillen' van de voorlopige Raad voor 
het Ouderenbeleid én het advies 'Vrou-
wen 50 plus'van de Emancipatieraad 
gedeponeerd. Uiteraard met de bedoe-
ling gerichte activiteiten en maatregelen 
te ontlokken. Beide adviezen legden de 
vaak zwakke maatschappelijke positie 
van een aanzienlijk deel van de oudere 
vrouwen bloot. 
Niet iedereen is er gerust op dat de over-
heid veel met de genoemde adviezen zal 
doen. Dat mag althans worden afgeleid 
uit een in april verschenen geschrift 
'Vrouwen 50 plus, Wat nu?'Dit schriftuur 
is een reactie van het landelijk Platform 
Vrouwen 50 Plus, waarin verschillende 
vrouwengroepen en organisaties mee-
doen, op de aan de overheid uitgebrach-
te adviezen. Humanitas is hiervan he-
laas niet lid. Het Platform zet bondig op  

een rij wat zij van beide adviezen vindt. 
Het wil vooral intensievere belangstel-
ling voor de positie van oudere vrouwen 
binnen onze samenleving. Via het ge-
schrift hoopt het Platform gehoor te vin-
den bij, allereerst, oudere vrouwen zélf 
en vervolgens bij beleidsmakers en poli-
tici. Oudere vrouwen moeten er zélf aan 
werken dat beleidsmakers en politici niet 
meer om oudere vrouwen heen kunnen, 
vindt het Platform. 
Wie zwijgt en over zich heen laat lopen, 
trekt immers altijd aan het kortste eind. 
Maar wie zich bewust is van haar rela-
tieve achterstand en samen met lotgeno-
ten de puntjes op de i zet, wordt minder 
gemakkelijk over het hoofd gezien. De 
politieke belangstelling voor oudere 
vrouwen moet worden aangewakkerd. 
Elk woord en elke zin over de achter-
standspositie van oudere vrouwen bevat 
geen letter te veel. 
Volgens het Platform 50 Plus bestrijken 
de aan de overheid uitgebrachte ad- 
viezen bijna alle beleidsterreinen die 
met oudere vrouwen van doen hebben. 
De aanbevelingen aan de ministers wor- 
den in grote lijn onderschreven. „De con- 
clusies en aanbevelingen vormen een 
krachtige onderstreping van de consta- 
tering en de wensen die al een aantal 
jaren door oudere vrouwen en hun orga- 
nisaties worden geuit". Nu officiële ad-
viesorganen er mee op de proppen ko- 
men, legt het wellicht meer gewicht in de 
schaal, aldus de vrouwen in het Platform 
50 Plus. Het is niet verrassend dat de 
inkomenspositie van oudere vrouwen 
als cruciaal geldt voor de algemene po-
sitie waarin oudere vrouwen zich bevin-
den. In de deelstudie 'Inkomens op leef-
tijd'van het Sociaal Cultureel Planbu-
reau (Nr. 74 januari 90) staat dat het alge-
meen welzijn sterk blijkt samen te han-
gén met de materiële situaties die bij ou-
deren in belangrijke mate bepalend is 
voor de vraag naar diensten op het ge-
bied van wonen, zorg en vrije tijd. Het 
Platform zegt op basis van de twee ge- 

noemde adviezen ongeveer hetzelfde. 
„Huisvesting, voeding, gezondheid, edu-
catie, mobiliteit en vrije tijdsbesteding 
hangen nauw samen met de financiële 
ruimte". Nogal wiedes, maar van bete-
kenis is vooral dat met name veel alleen-
staande oudere vrouwen weinig pot te 
verteren hebben. Over een laag tot zeer 
laag inkomen beschikken en derhalve 
op velerlei gebied schraalhans als keu-
kenmeester treffen. Wie daar iets aan wil 
doen, moet niet alleen praten over toe-
komstige generaties oudere vrouwen, 
maar tevens zorgen voor maatregelen 
die direct voor de alleenstaande oudere 
vrouwen van nu, zoden aan de dijk zet-
ten. Het Platform 50 Plus onderschrijft het 
door de Emancipatieraad voorgestelde 
'inhaalpensioen'. Ook wil men zo snel 
mogelijk klaarheid in het effect van di-
verse overheidsmaatregelen op het in-
komen van, opnieuw, met name alleen-
staande oudere vrouwen. Onderzoek op 
dit terrein op korte termijn verdient prio-
riteit. Naast aandacht voor de inko-
menspositie is er aandacht voor het di-
rect daarmee samenhangende pen-
sioen. Wat pensioenen betreft zijn vrou-
wen stiefmoederlijk. Wellicht past hier 
beter stiefvaderlijk bedeeld. Een pen-
sioenregeling voor alle werkende vrou-
wen lijkt het minst wat er moet komen. 
Het Platform zegt verder het nodige over 
zorg, educatie, huisvesting, maatschap-
pelijke dienstverlening, gezondheids-
zorg en sociale netwerken met betrek-
king tot oudere vrouwen. Hoogste tijd om 
er ook in kringen van Humanitas aan-
dacht aan te besteden? Humanitas werkt 
voor mensen en met mensen in een ach-
terstandspositie. Humanitas werkt voor 
en met ouderen. Ook voor en met oudere 
vrouwen? Wie iets zou willen onderne-
men kan contact opnemen met de au-
teur. 

Michael Kerkhof 
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REUNIE HJB 
Zegt de afkorting HJB u iets? 
Dan bent ook u wellicht in de 
vijftiger jaren lid geweest van 
de Humanistische Jeugdbe-
weging. Een groep jongeren 
van 15-23 jaar, nauw verwant 
aan het Humanistisch Ver-
bond maar toch onafhanke-
lijk. Het HJB kende een aantal 
afdelingen in verscheidene 
plaatsen van het land. Enkele 
oud-HJB-ers denken er over in 
het voorjaar van 1991 een 
reunie van oud-leden te orga-
niseren. Zij zoeken onder an-
dere langs deze weg contact 
met andere oud-HJB-ers of 
mensen die namen en 
adressen of andere informa-
tie kunnen geven. De 
adressen voor uw reacties: 
Anneke Reijnders-de 
Blaauw, Solstede 23, 9481 HL 
Vries, tel. 05921-41208 of Dik 
van Kreveld, Charlotte de 
Bourbonlaan 58, 3708 CD 
Zeist, tel. 03404-15809. 

OORLOGSHERINNERING 
Op 1 mei is de Stichting Kom- 
bi opgericht. Ze zet de werk- 
zaamheden voort van de 
Contactgroep Kinderen van 
de Oorlog en van de Stichting 
Kinderen van de Oorlog in 
oprichting. Stichting Kombi is 
een platform voor mensen die 
kort voor of tijdens de Tweede 
Wereldoorlog zijn geboren in 
toenmalige oorlogsgebieden 
en die nog steeds hinder on- 
dervinden van de gevolgen 
uit deze periode. Uit recente 
studies is volgens de stichting 
gebleken dat het nog om 
tienduizenden mensen gaat. 
Soms hebben ze last van hun 
oorlogservaringen of de oor-
logservaringen van mensen 
uit hun directe omgeving. 
Soms heeft hun omgeving 
weinig begrip voor hun pro-
blemen. „Je was nog zo jong 
wat weet jij er van?" of „Het is 
vijftig jaar later; vergeet het 
nu eens." Dit zijn twee veel-
gehoorde reacties. 
Stichting Kombi organiseert 
gespreksgroepen en week-
endbijeenkomsten waar lot-
genoten met elkaar in ge-
sprek kunnen komen, onge-
acht de politieke keuzen van 
hun ouders vroeger. De stich-
ting is niet verbonden met 
een politieke of levensbe-
schouwelijke stroming. Wel 
wijst ze elke vorm van discri-
minatie of nazisme af. Ze ver- 

langt dit ook van haar be-
langhebbenden. Het doel 
van de bijeenkomsten is om 
mensen uit verschillende ca-
tegorieën bijeen te brengen, 
teneinde hun isolement te 
doorbreken; begrip voor en 
inzicht in elkaars situatie te 
kweken; elkaar te ondersteu-
nen, vooral in contact met de 
buitenwereld en het verwer-
ken van eigen ervaringen te 
stimuleren en te begeleiden. 
De activiteiten van Stichting 
Kombi in de nabije toekomst 
bestaan uit het opzetten van 
enkele gespreksgroepen die 
eens per veertien dagen bij 
elkaar komen, van half sep-
tember tot april volgend jaar. 
In november zal er een week-
end worden georganiseerd, 
waar wordt gekeken naar in-
vloeden en gevolgen van de 
Tweede Wereldoorlog voor 
verschillende categorieën 
mensen. 

Inlichtingen en/of opgave bij: 
Edith Nagel-Ossendrij ver 
Schelmseweg 21 
6861 WP Oosterbeel 
tel: 085-334849 (van 17.30- 
18.30 uur) 
of: 
Ciska Israël 
tel: 08370-20058 (van 18.00- 
19.00 uur) 

HUISDIEREN 
Huisdieren zijn belangrijk 
voor sommige ouderen. Zij 
geven gezelschap, vragen 
verzorging en zijn soms aan-
leiding tot leuke gesprekken 
met andere mensen. De Lan- 

delijke Commissie Ouderen 
en hun Huisdieren van Hu-
manitas en de Dierenbe-
scherming vindt dat zelfstan-
dig wonende ouderen niets in 
de weg mag worden gelegd 
om zelf te beslissen of zij een 
huisdier zullen houden. He-
laas zijn er huisbazen van ou-
derenwoningen die daar an-
ders over denken. Soms ne-
men zij een verbod op in de 
huurovereenkomst, in een 
reglement of in het koopcon-
tract. Dan wordt het houden 
van sommige soorten huis-
dieren verboden of wordt be-
paald dat een bewoner na 
het overlijden van het huis-
dier geen nieuwe mag ne-
men. De Landelijke Commis-
sie Ouderen en hun Huisdie-
ren helpt ouderen die met 
hun dieren in de knel raken. 
Om ouderen in deze situaties 
beter te kunnen helpen, heeft 
de Landelijke Commissie aan 
de Wetenschapswinkel Rech-
ten in Utrecht gevraagd om 
uit te zoeken wat de rechts-
kracht is van dergelijke betut-
telende regelingen. De we-
tenschapswinkel kan het bes-
te reageren op concrete voor-
beelden. Daarom vraagt de 
Landelijke Commissie Oude-
ren en hun Huisdieren aan 
ouderen om voorbeelden van 
zulke bepalingen. Het beste is 
om een fotocopie van derge-
lijke bepalingen aan de we-
tenschapswinkel op te sturen. 
Voor de wetenschapswinkel 
is dat studiemateriaal, aan de 
hand waarvan zij conclusies 
kunnen trekken. Aan de hand 
daarvan kan de Commissie 
ouderen zo goed mogelijk ad-
viseren. 
Zelf worstelen met een pro-
bleem hoeft dus niet. Als u 
niet het hele reglement of de 
overeenkomst copieert, ver-
meldt dan hoe het stuk waar-
in de bepalingen staan heet 
en voor welke woningen ze 
gelden. De copieën kunen 
rechtstreeks worden gezon-
den aan: 

Wetenschapswinkel Rechten 
Utrecht 
t.a.v. Agnes Bramer 
Drift 8 
3512 BS Utrecht 

Inlichtingen zijn te verkrijgen 
bij: 
Landelijke Commissie Oude-
ren en hun Huisdieren 
voorzitter: mevrouw C. J. Velt-
kamp-Dalman 
tel: 03487-1601 

ALLEENSTAANDEN 
Per 15 januari geldt een zeke-
re door het Ministerie van So-
ciale Zaken en Werkgelegen-
heid genomen besluit „Taak-
verlichting alleenstaande 
werkenden". Het besluit is be-
doeld om de taak van alleen-
staande ouderen te verlich-
ten. Zij die tussen de 55 en 65 
jaar oud zijn, en meer dan 
dertig uur per week werken 
en niet meer dan een derde 
van het minimumloon ver-
dienen, kunnen bij dreigende 
arbeidsongeschiktheid een fi-
nanciële tegemoetkoming 
krijgen om korter te werken of 
huishoudelijke hulp te ne-
men. Het gaat om een maxi-
maal bedrag per week van 
105 gulden bruto bij mini-
mumloon. Het wordt minder 
naarmate het inkomen hoger 
is. Boven de 2280 gulden per 
maand wordt geen tegemoet-
koming gegeven. Geschat 
wordt dat er jaarlijks 2500 ou-
deren van de regeling ge-
bruik zullen gaan maken. 
Wie in aanmerking wil ko-
men moet contact opnemen 
met zijn of haar bedrijfsvere-
niging. 

STADSPENNING VOOR COR 
SWIEBEL 
10 mei heeft de heer C. 
Swiebel de penning voor Bij-
zondere Verdiensten van de 
gemeente Den Haag ontvan-
gen, als erkenning voor zijn 
inspanningen voor verzor-
gingstehuizen op humanisti-
sche grondslag. Mede door 
zijn inspanningen zijn het 
Wijndaaldershuis en het 
Coornherthuis in Den Haag 
en Buytenhage in Zoetermeer 
van de grond gekomen. Tot 
1983 was hij voorzitter van het 
bestuur van deze drie huma-
nistische verzorgingstehui-
zen. Toen het bestuur in 
drieën werd opgedeeld, bleef 
hij voorzitter van het Wijn-
daaldershuis. Cor Swiebel 
was een groot aantal jaren 
hoofdbestuurslid en -secreta-
ris van Humanitas; ook was 
hij voorzitter van de Afdeling 
Den Haag. Dertig jaar lang 
heeft hij zich ingezet voor de 
belangen van de oudere Ha-
genaars. De heer Swiebel 
ontving de penning tijdens de 
receptie ter gelegenheid van 
het tienjarig bestaan van het 
Wij ndacildershuis, waar hij 
scheidend voorzitter van is. 

14 VAN MENS TOT MENS juni/juli 1990 



Beverwijk toont 
Humanitas 

Boekenactie in 
Hoogeveen 

W
0  

IDOLLAND 
STADanANDD. 

STADULAND 

Met een expositie over het 
werk van de vereniging in de 
Openbare Leeszaal heeft Hu-
manitas Afdeling ilmond Be-
verwijk en omgeving laten 
weten dat Humanitas 45 jaar 
bestaat en wat er in de ne-
gen tiger jaren van Humani-
tas kan worden verwacht. 
Bij deze zeer geslaagde expo-
sitie werd gebruik gemaakt 
van de Expowand Vluchtelin-
genwerk, materialen uit het 
"Marktpakket", een selectie 
Derde Wereldprodukten uit 
de Humani tas Globaal-col-
lectie en uiteraard eigen in-
formatie-materiaal. 
In haar openingstoespraak 
wees de directeur Welzijn 
van Beverwijk, mevrouw De 
Vries, op het belang van goe-
de samenwerking tussen de 
Gemeente en maatschappe-
lijke organisatie. "Zij zijn veel 
beter op de hoogte van wat er 
concreet speelt, hebben een 
vertrouwensfunctie en zijn di-
rect betrokken bij de mensen, 
om wie het gaat", aldus me-
vrouw De Vries. 
De tentoonstelling, zoals in 
Beverwijk door de Afdeling IJ-
mond samengesteld en ge-
presenteerd, zal de komende 
maanden wellicht ook nog op 
enkele andere plaatsen in 
Noord-Holland te zien zijn. 

Eerste paal in 
Akorce 
„Het gebouw van Elgoa vol-
doet aan de minimale eisen 
van groepswonen. Een groep 
ouderen wil zelfstandigheid, 
een betaalbare woning en 
een goed evenwicht tussen 
privacy en contacten met an-
dere bewoners. - 
Deze woorden sprak me-
vrouw Postma van de Stich-
ting Humanitas half april in 
Almere bij het slaan van de 
eerste paal voor een aantal 
woningen voor ouderen. De 
stichting is betrokken bij de 
bouw van de Eerste Leefge- 

meenschap voor Ouderen Al-
mere (Elgoa genoemd). „Op-
merkelijk", noemde Postma 
het, dat de ouderen uit de 
leefgemeenschap zelf de sa-
menstelling mogen bepalen, 
althans zover dit binnen de 
grenzen van het gemeentelijk 
huisvestingsbeleid blijft. El-
goa is opgezet volgens be-
proefd concept. Ouderen die 
nog te jong en vooral te vitaal 
zijn voor een bejaardente-
huis, maar toch behoefte heb-
ben aan contacten en enige 
zorg, krijgen aparte wonin-
gen met gezamenlijke voor-
zieningen. 
De paalslag ging gepaard 
met enige hilariteit, omdat de 
desbetreffende paal nog in 
alle haast uit het Noord-Bra-
bantse Best moest komen. De 
genodigden kregen daarom 
maar een rondrit door Alme-
re aangeboden, waarna de 
ceremonie alsnog doorgang 
vond. 

Samen uit in 
Groningen 
Groningen gaat voor het der-
de jaar achtereen "samen 
uit". Humanitas en de Direc-
tie Cultuur van de Gemeente 
Groningen bieden daartoe 
ook dit seizoen weer de moge-
lijkheid te kiezen uit een 
twaalftal voorstellingen, 
waarvoor kaarten zijn gere-
serveerd ten behoeve van 
mensen die via Humanitas  

een partner vinden om een 
avond samen uit te gaan. Dat 
"samen" kan zowel voortko-
men uit de behoefte een voor-
stelling te bezoeken samen 
met iemand met een gelijkge-
richte belangstelling als uit 
het gevoel dat samen altijd 
leuker is dan alleen. 
Groningers, die van deze mo-
gelijkheid gebruik willen ma-
ken kunnen bellen met 050-12 
06 33. Leden van Humanitas 
elders in het land, die ook wel 
zin hebben in een dergelijk 
Project kunnen het beste con-
tact opnemen met hun eigen 
afdelingsbestuur. Adressen 
zijn zonodig op te vragen bij 
het Centraal Bureau Humani-
tas, 020-2624 45. 

Humanitas Zuid Drenthe 
heeft zich gestort op de ver-
koop van tweedehands boe-
ken en grammofoonplaten. 
Aanleiding daartoe is het 
Jaar van de Alfabetisering in 
1990, uitgeroepen door de 
Verenigde Naties. Alfabetise-
ring, het leren lezen en schrij-
ven aan volwassenen met als 
hoofddoel ze beter weerbaar 
te maken in hun eigen leefsi-
tuatie, kostgeld. HIVOS, het 
Humanistisch Instituut voor 
Ontwikkelingssamenwerking 
haakt daar op in met een 
campagne, gericht op de on-
dersteuning van cdfabetise- 

ringsprojecten van particulie-
re organisaties in een aantal 
ontwikkelingslanden. Huma-
nitas Zuid Drenthe wil daar-
aan bijdragen door de ver-
koop van tweedehands boe-
ken en grammofoonplaten. 
Burgemeester Sytse Faber 
van Hoogeveen gaf het start-
sein voor deze actie door op 1 
mei een kruiwagen vol boe-
ken te overhandigen aan Ig-
natius Chombo uit Zimbab-
we, die in verband met het 
HIVOS-project in ons land 
aanwezig was. Rond 1 au-
gustus hoopt de Afdeling Zuid 
Drenthe de actie te kunnen af-
sluiten met het bekendmaken 
van de opbrengt, die door het 
ITIVOS over projecten in ver-
schillende landen zal worden 
verdeeld. 
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Burgemeester Faber kiepert in Hoogeveen tweedehands boeken uit een krui-
wagen. 



MENSENRECIIVI 
Eigen invalshoek ittEar_0({á fr_egS 

Mensenrechten. Hoe vaak is dit woord al 
niet gebruikt? Toch vormen schendingen 
van de mensenrechten nog steeds een 
urgent probleem. Mensenrechten geven 
aanleiding tot voortdurende zorg. Ik zal u 
geen historisch overzicht geven van het 
telkens veranderende begrip mensen-
rechten. Ik zal ook geen poging doen om 
de schending van mensenrechten te sta-
ven met een eindeloze reeks droge statis-
tieken, hoewel we ons moeten realiseren 
dat elk onpersoonlijk getal voor pijn, leed 
en wanhoop staat. Ik zal u ook niet pro-
beren te imponeren met waar gebeurde 
verhalen over menselijk gedrag dat nau-
welijks meer menselijk is te noemen. 

In plaats daarvan zal ik proberen het 
project te beschrijven van het IHEU, de 
internationale organisatie van humanis-
ten, waar Humanitas lid van is. Een pro-
ject dat tot doel heeft om de mensenrech-
ten die onze speciale aandacht hebben, 
te beschermen: de rechten van humanis-
ten. Geen enkele andere organisatie 
voor de mensenrechten heeft de moge-
lijkheid en motivatie om zich te concen-
treren op de bescherming van de rech-
ten van humanisten. Vragen die huma-
nisten bezig houden gaan onder andere 
over het recht op niet-religieus onder-
wijs, het individuele recht op zelfbeschik-
king in sexuele relaties, abortus, eutha-
nasie en het principe van de scheiding 
tussen kerk en staat. Deze vragen vallen 
meestal buiten het mandaat van de gro-
te mensenrechtenorganisaties. 

Een paar voorbeelden van onze activi-
teiten: In Ierland is een campagne ge-
start om kerk en staat te scheiden. We 
bekijken de mogelijkheid om daar aan 
mee te werken. Een lid van het Humanis-
tische Genootschap heeft een klacht in-
gediend bij het Mensenrechten Comite 
van de Verenigde Naties. Hij voert het  

bestaan van een discriminerende wet 
aan, waardoor katholieke scholen meer 
geld van de staat ontvangen. We volgen 
kritisch de gang van een andere klacht, 
die door een ouder is ingediend tegen 
godsdienstonderwijs op Noorse kleuter-
scholen. We nemen deel aan protestac-
ties uit solidariteit met totaalweigeraars 
in gevangenschap. We verlenen actieve 
steun aan campagnes voor de afschaf-
fing van de doodstraf in de Verenigde 
Staten. We zijn ingegaan op een verzoek 
om mee te protesteren tegen doorvoe-
ring van discriminerende wetgeving 
voor homosexuelen en lesbiènnes in 
Groot Brittanië. 

Het project van de IHEU Mensenrechten 
Vertegenwoordiger is ruim vijf jaar gele-
den van start gegaan. Er zijn goede re- 

sultaten behaald, maar het probleem is 
dat het werk eigenlijk nooit af is. Een 
zaak is afgesloten, het dossier is gearchi-
veerd en de aandacht gaat weer uit naar 
de volgende gerapporteerde schendin-
gen. Maar er is een ding dat niet veran-
dert nadat een dossier is afgesloten: er 
blijft een diepe overtuiging dat we de 
wereld waarin we leven een beetje heb-
ben verbeterd. Voortdurend zijn we be-
zig met het opdoen van meer ervaring, 
waardoor we de eindeloos variërende 
stroom van verzoeken om bijstand steeds 
beter kunnen opvangen. 
Maar belangrijker is het effect van onze 
activiteiten op de wereld om ons heen. 
We zullen de bijdrage die het project le-
vert aan een beter wereld nooit kunnen 
bepalen. Door een rationele bijdrage, in 
de geest van verdraagzaamheid en 
daadwerkelijk gegarandeerde rechten, 
zouden we een aangenamer en vrucht-
baarder leefklimaat kunnen creëren. 
Een brief aan de Vertegenwoordiger en 
zijn ombudsteam, waarin wordt gemeld 
dat de strafrechtelijke vervolging op be-
schuldiging van godslastering is inge-
trokken, dat een vonnis is versoepeld, of 
dat "de verantwoordelijke autoriteiten 
stappen hebben ondernomen om de si-
tuatie te verbeteren", zal iedere huma-
nist voldoening geven. Juist dat gevoel 
spoort ons aan onze prestaties te verdub-
belen en de volgende zaak op te pakken. 
En laat er geen misverstand over be-
staan, we kunnen niet klagen over te 
weinig werk! 

Door het verspreiden van informatie en 
het beantwoorden van vragen en ver-
zoeken, verlenen we wettelijke of recht-
vaardige morele steun. Aangezien we in 
nauw contact staan met andere interna-
tionale organisaties, komt het regelmatig 
voor dat we verzamelde gegevens aan 
hen doorspelen, als blijkt dat zij beter 
toegerust zijn om een bepaalde zaak in 
behandeling te nemen. 
Het gebeurt ook regelmatig dat we een 
zaak moeten aanhouden uit gebrek aan 
menskracht of financiële middelen. Dit is 
het moeilijkste deel van ons werk. De 
ervaring heeft ons maar al te duidelijk 
geleerd dat we van niemand anders 
kunnen verwachten krachtig voor de 
rechten van humanisten op te komen. 
We moeten het in de eerste plaats zelf 
doán. Zolang de rechten van humanis-
ten geschonden worden, blijven we ge-
loven in de noodzaak van een effectief en 
zinvol mensenrechtenproject voor hu-
manisten. Om het project van de Men-
senrechten Vertegenwoordiger voort te 
kunnen zetten hebben wij op onze beurt 
uw steun hard nodig. 

0. Andrysek 
Juridisch onderzoeker 
IHEU Menenrechten Vertegenwoordiger 
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