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IN MEMORIAM PAUL BOERSMA 
Evenwicht tussen ideaal en realiteit 

ter die hoofdlijnen gaan vele 
werkzaamheden schuil en vele 
uren van overleg en beraad. In 
commissies, in werkgroepen, in 
persoonlijke gesprekken, teveel 
om op te noemen. En dan vooral 
werkzaamheden in bestuurlijke 
zin, nl. het maken van keuzen. 
Kiezen we dit beleidspad, of dat 
beleidspad. Welke weg is het bes-
te, gegeven de idealen waar we 
voor staan en de realiteit waarin 
we ons bevinden. Dit thema van 
het zoeken naar evenwicht tussen 
ideaal en realiteit kan aangemerkt 
worden als het leidende thema in 
het leven van Paul. 
Ik zal hem missen. Zijn vrienden 
binnen Humanitas zullen hem 
missen. Humanitas zal hem mis-
sen. Want we hebben veel aan 
hem te danken, persoonlijk en in 
het werk van de Vereniging. 

AAD VAN OOSTEN 
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Paul Boersma is gedurende een 
periode van vele jaren sterk ver-
bonden geweest met Humanitas. 
In 1968 werd hij lid van het gewes-
telijk bestuur van Zeeland. Later 
werd Paul Boersma lid van het 
hoofdbestuur van Humanitas, om 
precies te zijn in 1973. Met algeme-
ne stemmen werd hij door de alge- 
mene vergadering van de Vereni-
ging benoemd. Deze be-
stuursfunctie heeft hij bijna tien 
jaar uitgeoefend en wel tot 1982. 
Voortzetting van deze be-
stuursfunctie werd toen voor hem 
onmogelijk in verband met allerlei 
andere verplichtingen. 
In 1987 werd Paul gevraagd voor- Aheek 	
zitter te worden van de Stichting 

or HumanistiekHumanitas  voor Verstandelijk Ge-
Wij c  kskacle 28  handicaptenzorg en ook die func- 

,  Utrecht 	tie heeft hij met grote inzet en be- 

30  -  312674 	stuurlijke bekwaamheid vervuld. 
Zo in hoofdlijnen geschetst is dit 
allemaal snel gezegd, maar ach- 

Diakenhuismannetjes be-
staan niet meer. Bedéling is 
allang vervangen door socia-
le zorg voor iedereen en soep 
en turf voor arme lieden ho-
ren ook meer thuis in de Ca-
mera Obscura dan in onze 
tijd. 
Bij het lezen van de naam 
Weezenkas denk je onwille-
keurig aan de tijd dat wezen 
herkenbaar waren aan het 
uniform van het weeshuis 
waarin ze waren onderge-
bracht. 
Maar de humanistische ver-
eniging De Weezenkas, die in 
1995 een eeuw bestaat, werd 
juist opgericht door verlichte 
mensen die wars waren van 
betuttelende bevoogding 
door kerkgenootschappen, 
die religie koppelden aan 
liefdadigheid. 
Het was de vader der vrijden-
kers, A. H. Gerhard, die in 
1895 het initiatief nam tot de 
oprichting van een vereni-
ging die de zorg op zich nam 
voor kinderen die één of bei-
de ouders voortijdig verloren 
hadden en die niet tot een 
kerkgenootschap behoorden. 
Want die stonden- vaak let-
terlijk- in de kou. 
En die vereniging functio-
neert nog steeds. Want al zijn 

NOG BESTAANSRECHT? 

er geen „weezen" meer in de 
klassieke zin van het woord, 
nog altijd zijn er gezinnen 
waarin een of beide ouders of 
verzorgers wegvalt. Dat kan 
de inkomenssituatie dan ne-
gatief beïnvloeden en kinde-
ren kunnen dat schrijnend er-
varen omdat ze niet meer 
mee kunnen met hun 
vrienden, niet met vakantie 
kunnen, of bepaalde studies 
of sporten moeten laten 
schieten. 
In die gevallen grijpt de 
„Weezenkas" in. Althans 
voor leden van de vereni-
ging. En lid ben je als volwas-
sene voor f 20,— per jaar! De 
Vereniging De Weezenkas fi-
nanciert deze even humane 
als discrete hulp uit de rente 
van het in bijna een eeuw op-
gebouwde, aanzienlijke kapi-
taal. Vandaar ook de lage 
contributie. Elk jaar blijft er 
geld over en dat restant wordt 
besteed aan subsidies voor 
humanistische- en vrijden-
kersorganisaties. Voor nade-
re inlichtingen: 

WEEZENKAS 
Van Dalenlaan 75 
2082 VC Santpoort Zuid 
tel.: 023-38 53 21. 

Reizen 
„Odysseus Travel organiseert 
Humanitas-reizen" lezen wij 
in de vakbladen van het reis-
wezen. Wat nu? Een nieuwe 
Humanitas-service? Welnee, 
een Antwerps reisbureau dat 
aparte reizen organiseert on-
der een verdacht bekende 
naam. Voor de goede orde: 
de Vereniging Humanitas 
heeft hier niets mee te maken. 
Humanitasreizen worden dus 
niet door of voor Humanitas 
georganiseerd en Humanitas 
kan er ook geen inlichtingen 
over geven. 

Vrouwen hl 
Zuid-Amerika 
Vrijdag 6 april organiseert het 
Humanistisch Overleg Men-
senrechten (HOM) in Utrecht 
een studiedag over „Vrou-
wen en mensenrechten in 
Zuid-Amerika". Een aantal 
deskundigen en betrokkenen 
is gevraagd een visie te ge-
ven ter inleiding van discus-
sies in werkgroepen. Ook vier 
Latijns-Amerikaanse vrou-
wen zullen als gast aan deze 
discussies deelnemen. 
Kosten voor deelname 
f 10,—. Voor nadere informa-
tie kunt u bellen met het HOM, 
032-31 81 45. 
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In de negentiger jaren van deze eeuw zal de zorg in Nederland 
een ander aanzien krijgen dan in de tachtiger jaren. 

Dat is geen voorspelling, of verwachting, dat is een zekerheid. Dat is namelijk de consequentie 
van regelingen, wetten en voorschriften, die op dit moment al vast liggen. 

Er komen in Nederland méér plaatsen voor de opvang buiten „inrichtingen" van verstandelijk 
gehandicapten. Dat staat vast. Hoeveel van die plaatsen door Humanitas zullen worden 

beheerd staat niet vast. Daar moet aan worden gewerkt. 
Het aandeel van de ouderen in de Nederlandse samenleving zal groeien. Dat is bekend op 
grond van bevolkingsgegevens. Maar hoeveel van die ouderen tot op hoge leeftijd in staat 

zullen zijn zichzelf te verzorgen en hoeveel aangewezen zullen zijn op allerlei vormen van zorg 
weet nog niemand. Dat kunnen we zelfs ten dele beïnvloeden. Denk aan het projekt „Over 

Wonen van Ouderen Gesproken". 

De ontkerkelijking in Nederland neemt toe. Dat is een verwach-
ting, zij het met een grote mate van waarschijnlijkheid. Nu al is 
de helft van Nederland buitenkerkelijk. Dat is een zekerheid, 
die de verwachting oproept dat buitenkerkelijke organisaties 
de laatste tien jaren van deze eeuw een grotere rol kunnen 
gaan spelen in onze samenleving. Een verwachting, die deze 
buitenkerkelijke organisaties zelf waar zullen moeten maken. 
Dat de samenleving zal veranderen staat vast. De samenle-
ving verandert immers altijd, of we het willen of niet. Wie 
daarvan uitgaat kan een natte vinger in de lucht steken en dan 
wat verwachtingen aaneenrijgen tot een soort „vooruitblik'. 
Dat is rond de jaarwisseling 89-90 ook druk gedaan. Koffiedik-
kijkers vinden het altijd prachtig als een nieuw decennium 
begint. De pessimisten onder hen houden ons voor, dat we 
onafwendbaar ten gronde gaan, misschien nog déze eeuw. De 
optimisten zien na donkere perioden nieuwe kansen voor voor-
uitgang. 
Voor Humanitas is het van belang te weten, welke veranderin-
gen zullen optreden ten aanzien van de zorg voor hen, die in 
deze samenleving het onderspit dreigen te delven. De zorg 
voor de zwakkeren onder ons, man of vrouw, oud of jong, 
gezond of gehandicapt. De zorg ook voor mensen, die hier hun  

toevlucht zoeken omdat de levensomstandigheden in het land 
van herkomst voor hen onhoudbaar zijn geworden. De zorg 
voor mensen, die geen dak boven hun hoofd hebben in dit 
rijke, „welvarende" Nederland. 
De redactie heeft getracht op een aantal gebieden, die binnen 
het werkterrein van Humanitas vallen, de grenzen te verken-
nen. Welke gegevens al voor de komende jaren vastliggen op 
grond van lopende ontwikkelingen, gemaakte afspraken, wet-
ten en regelingen, in de herziening van de taakverdeling tus-
sen het rijk, de provincies en de gemeenten. U leest daarover 
op de volgende pagina's. 
Dat wat vastligt legt ons soms beperkingen op, maar kan ook de 
ruimte aangeven voor nieuwe ontwikkelingen. Sommige 
zaken zullen „over ons komen", onontkoombaar als een regen-
bui. Aan andere zaken kunnen en moeten wij zelf werken. Wie 
zijn grenzen kent kan zijn plan trekken om binnen die grenzen 
het mogelijke te bereiken. 	 • 
Dat is een opdracht. Ook voor de besturen en de vrijwilligers 
van Humanitas, landelijk, regionaal en plaatselijk. Altijd al, 
maar zeker niet minder nu deze eeuw (net zoals steeds meer 
van onze leden) „negentig plus" is geworden. 
Erik Stibbe 
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DAK- EN THUISLOZENZORG 

Beleid 

wzDzil 	ngts 
e,Eald 

„Zonsier voorbij te willen gaan aan de 
capaciteitsproblematiek tekent zich ook 
op het terrein van de thuislozenzorg de 
noodzaak af van een verdere doorden-
king van maatregelen gericht op pre-
ventie, resocialisatie en participatie." 
Deze gewichtige uitspraak komt uit de 
koker van het Ministerie van WVC. In 
een brief aan verschillende maatschap-
pelijke instanties kondigt het ministerie 
een notitie aan waarin aandacht zal 
worden besteed aan de problematiek 
van dak- en thuislozen. De notitie zal in 

maart verschijnen. Welke richtlijnen en 
maatregelen er dan zullen komen is 
vooralsnog niet duidelijk. 
Wel is de verwachting dat de gemeentes 
een belangrijke rol zullen vervullen bij 
de aanpak van de problematiek. De brief 
van het ministerie heeft het over lokale 
en regionale netwerken voor de maat-
schappelijke opvang. De Tweede Kamer 
signaleerde vorig vergaderjaar al dat de 
hulp aan dak- en thuislozen niet goed 
functioneert. De schatting van het aantal 
dak- en thuislozen door diverse onder-
zoekers loopt uiteen van zeventien- tot 
tachtigduizend. Er zijn volgens een on-
derzoek van de Vereniging van Neder-
landse Gemeenten (vHG) slechts vierdui-
zend plaatsen in opvangcentra beschik-
baar. Het aantal thuislozen dat zich in 
pensions ophoudt ligt volgens dat onder-
zoek ergens tussen de 5900 en 7700. 
De helft van de daldozen die in een op-
vangcentrum komen is ouder dan zestig. 
Bij ruim een derde hiervan is de behoefte 
aan hulp zo groot dat extra hulp van 
ziekenverzorgenden en  verpleegkundi-
gen binnen de instelling nodig is. Het 
gevolg hiervan, zo constateerde de Ka- 
mer, is dat een verblijf dikwijls een per- 
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manent karakter heeft, waardoor er een 
zekere dichtslibbing optreedt. Het gaat 
hier vooral om personen voor wie in be-
jaardentehuizen geen plaats is. Het is de 
bedoeling dat veel dak- en thuislozen 
van de opvangcentra gebruik maken en 
mogelijk weer een positie in de samenle-
ving innemen. Doordat het verblijf van 
veel daklozen permanent is, staat deze 
taak nogal eens op de tocht. 
Het onderzoek van de VNG signaleerde 
dat in de vier grote steden de opvang 
van dak- en thuislozen een belangrijk 
item is. Anders ligt dat bij de middelgrote 
steden. Wanneer er opvangcentra zijn 
staat de problematiek laag op de poli-
tieke agenda. Wanneer dergelijke cen-
tra er niet zijn ontwikkelt het stadsbe-
stuur dikwijls een eigen beleid. Voor-
beelden zijn Groningen en Deventer. 
Hier ligt echter een financieel knelpunt, 
want de meeste gemeentes hebben on-
voldoende geld om een opvangcentrum 
van de grond te tillen. Vaak wordt er een 
beroep gedaan op vrijwilligers en het 
Ministerie van wvc. Gemeentes van min-
der dan zestigduizend inwoners hebben 
doorgaans geen apart beleid en ook 
geen publieke aandacht voor de dak- en 
thuislozen. Daar zijn er ook niet zoveel 
van. 
De verwachting is dat de overheid bin-
nenkort een actief beleid zal ontwikke-
len, waarvan de uitwerking grotendeels 
aan de gemeenten zal worden overgela-
ten. Hiervoor zal het nodige geld worden 
vrijgemaakt. Op het Centraal Bureau 
van Humanitas in Amsterdam wordt op 
dit moment ten behoeve van de afdelin-
gen gewerkt aan een draaiboek voor het 
opzetten van een sociaal pension. Dit is 
het gevolg van een besluit van het hoofd-
bestuur uit 1988, waarin de dak- en thuis-
lozenzorg als aandachtsgebied werd 
aangemerkt. Op het Centraal Bureau 
verwacht men dat de introductie van het 
draaiboek aardig in de pas zal lopen met 
het Haagse beleid op dit gebied. 

DELINQUENTIE EN SAMENLEVING 

WhigmL2 0,21 LECWOH 

In de komende jaren wil de overheid 
veel aandacht schenken aan de inscha-
keling van maatschappelijke organisa-
ties bij de preventie van criminaliteit. Zo-
als dat in het verleden ook al is gedaan. 
Denk aan de terugkeer van de huismees-
ter bij de woningbouwvereniging, of 
contacten met het Hoofdbedrijfschap 
voor de Detailhandel over winkel-
diefstal. 
Ook het al langer bestaande Landelijk 
Bureau Voorkoming Misdrijven valt on-
der de nieuwe Directie Kriminaliteitspre 
ventie, die het beleid van het Ministerie 
van Justitie moet ontwikkelen en uitvoe-
ren. Dat bureau overkoepelt weer regio-
nale bureaus, bemenst met politiefunc-
tionarissen, die zich de laatste jaren 
vooral hebben beziggehouden met  

buurtgerichte preventieprojecten. De 
Landelijke Organisatie Slachtofferhulp 
krijgt tot 1994 vier miljoen gulden subsi-
die. In eerste instantie voor de kosten van 
de coordinatoren van plaatselijke pro-
jecten slachtofferhulp, die in hoofdzaak 
door vrijwilligers worden gerund. 
Voor afdelingen van Humanitas, die ac-
iiviteiten willen ontwikkelen op het ge-
bied van delinquentie en samenleving 
komt een aantal mogelijkheden in aan-
merking, zoals initiatieven op het gebied 
van preventie, de opzet van projecten 
slachtofferhulp waar die nog niet be-
staan en de opzet van projecten voor 
(ex-)delinquenten, in het bijzonder op het 
gebied van opleiding, werk, wonen, re-
creatie, gevangenisbezoek. 
In de tachtiger jaren is het aantal gevan-
geniscellen bijna verdubbeld en de 
grondslag voor nieuwe uitbreidingen 
vanaf 1993 is al weer gelegd. Voor de-
zelfde misdrijven worden nu zwaardere 
straffen opgelegd dan tien jaar geleden. 
Ook is er een tendens om minder zaken 
te seponeren. 
Een voortsluipend gevaar is de uithol-
ling van de rechtsbescherming. Door in-
voering van het son-nummer bij belas-
ting en sociale verzekering, omkering 
van de bewijslast bij een aantal veron-
derstelde misdrijven, de voorgestelde in-
voering van een identificatieplicht staan 
rechtswaarborgen binnen de gerechte-
lijke procedure onder druk. 
Daders kunnen rekenen op de indiening 
van een klaarliggend wetsontwerp dat 
de strafrechter de bevoegdheid geeft als 
bijkomende straf een vergoeding aan 
het slachtoffer toe te kennen. En de hulp-
verleningstaken van de reclassering krij-
gen sinds enkele jaren minder geld dan 
voorheen. 
Naast toenemende aandacht voor infor-
matie en bejegening van de slachtoffers 
staat ook een toenemende aandacht 
voor alternatieve sancties. Dienstverle-
ning in plaats van gevangenisstraf is nu 
wettelijk geregeld. De succesvol geble-
ken HALT-projekten, waarbij jongeren 
strafvervolging voor kleine delicten kun-
nen ontlopen door dienstverlening, wor-
den uitgebreid. Hetzelfde geldt voor de 
„Alcohol-Verkeer-Projecten": voorlich-
ting in cursusvorm over de gevaren van 
dronken rijden. En voor leerprojekten 
voor strafrechtelijk minderjarigen. 



VERSTANDELIJK 
GEHANDICAPTENZORG 

Minde mensen naar 
GOH r1Fr-dg921-ain 
Leny Smit, directeur van de Stichting Hu-
manitas voor Verstandelijk Gehandicap-
tenzorg, is optimistisch over de toekomst 
van wat in de volksmond zwakzinnigen-
zorg heet. „Met het pakket dat er ligt kun-
nen we in de toekomst voor elke verstan-
delijk gehandicapte de best mogelijke 
opvangplaats zoeken", zegt ze hoopvol. 
„Ik hoop dat de zwakzinnigenzorg door 
weet te zetten dat de muren worden ge-
slecht." 
De zorg voor verstandelijk gehandicap-
ten is weliswaar niet archaïsch, maar 
doet wel verouderd aan. De keuzemoge-
lijkheden voor een verstandelijk gehan-
dicapte zijn niet groot. Of hij belandt in 
een inrichting, waar alles voor hem 
wordt geregeld, of hij kan naar een ge-
zinsvervangend tehuis, door Leny Smit 
liever wooncentrum genoemd. Hier 
woont hij in een groep en beschikt over 
een bepaalde vorm van zelfstandigheid. 
De derde keuzevorm is om bij de ouders 
te blijven of een vorm van begeleid zelf-
standig wonen. Een op het individu aan-
gepaste benadering van de verstande-
lijk gehandicapte is niet goed mogelijk. 
Op dit moment experimenteert de 
Ziekenfondsraad met variaties in de be-
staande begeleidings-verblijfsmogelijk-
heden. Mensen voor wie een wooncen-
trum net iets te licht is kunnen met extra 
begeleiding toch daar blijven wonen. 
Ook extra mogelijkheden om thuis te blij-
ven wonen worden beproefd. In sommi-
ge wooncentra zijn logeerkamers voor 
verstandelijk gehandicapten. Ouders 
kunnen dan enige tijd worden ontlast 
van de dagelijkse verplichtingen. Ook 
kunnen ouders rekenen op hulp bij de 
opvoeding. In de klassieke situatie ging 
de verzorging van het verstandelijk ge-
handicapte kind het vermogen van de 
ouders eerder te boven dan met wat ex-
tra hulp nodig geweest zou zijn. 
„Ik ben positief over de in gang gezette 

veranderingen", zegt Leny Smit. „Van 
alle opgenomen mensen wordt in dit ex-
periment nagegaan wat ze aan zorg no-
dig hebben. Er zijn mensen die nu in een 
inrichting of wooncentrum zitten die 
meer zorg krijgen dan ze nodig hebben. 
Het voorzieningsgerichte denken maakt 
plaats voor functiegericht denken. Dat is 
de verdienste van de commissie 
Dekker. " 
Het functiegerichte denken is afgestemd 
op de persoonlijke behoefte aan zorg 
van de verstandelijk gehandicapte. Dat 
betekent dat er in de wooncentra en in de 
ambulante zorg meer aandacht komt 
voor extra begeleiding van de verstan-
delijk gehandicapten. Staatssecretaris 
Simons van Volksgezondheid heeft be-
paald dat de zorg voor verstandelijk ge-
handicapten er veertienhonderd plaat-
sen bijkrijgt om de wachtlijsten op te hef-
fen. Daarmee is tegelijk het plafond be-
reikt. Met deze aangereikte capaciteit 
moet de intramurale zorg het doen. 
Maar dat is volgens Leny Smit eerder 
een verdienste dan een nadeel. „De in-
stellingen worden nu gedwongen om na 
te denken en efficiënt te werken", zegt ze. 
De vernieuwde aanpak moet uiteindelijk 
resulteren in lagere kosten voor de zorg 
voor verstandelijk gehandicapten. Dat 
zal moeten worden gerealiseerd door 
het laten verdwijnen van de overzorg. 
Uiteindelijk belanden er dan minder kin-
deren in een inrichting. Het is vooral de 
bedoeling om meer kinderen te laten be-
handelen in een instituut. 

MILIEU 

Halen we 1992? 
Je kunt geen krant meer opslaan en geen 
radio of TV meer aanzetten, zonder ge-
confronteerd te worden met Het Milieu. 
De problemen zijn dan ook wel erg groot 
geworden en ze zullen in de nabije toe-
komst zeker nog toenemen. Een toe-
komstperspectief. 
Steeds meer mensen voelen zich aange-
sproken door de nadruk op milieubewust 
gedrag. In relatief korte tijd zijn bijvoor-
beeld glasbakken een vertrouwd beeld 
geworden. Zelfs de meer inzicht vragen-
de aparte inzameling van bijvoorbeeld 
klein chemisch afval heeft een onver-
wacht hoge respons opgeleverd. 
Kennelijk zijn we ons steeds meer be-
wust van de problemen en niet te be-
roerd om de mogelijkheden ter verlich-
ting van de problematiek te benutten. 
Op alle overheidsniveaus is dan ook veel 
beweging om ons enerzijds op de hoogte 
te houden van de ontwikkelingen en an-
derzijds om onze medewerking te vra-
gen of af te dwingen. Bizarre keerzijde 
van de medaille is echter dat al onze 
goede bedoelingen ten spijt, de proble-
men lang niet zijn opgelost met het keu-
rig scheiden van ons afval. Ondertussen 
zitten de gemeenten met gigantische 
problemen van opslag en verwerking. 

Die zullen in elk geval duur en soms zelfs 
onoplosbaar zijn. 
De oplossing zal moeten komen van een 
versobering van ons consumptiepatroon 
en van een bewuste keuze voor produk-
ten die zo min mogelijk belastend zijn 
voor het milieu. En dat is iets waarmee 
we het toch wat moeilijker hebben. We 
zijn nu eenmaal gewend geraakt aan 
een behoorlijk hoge levensstandaard. 
Ook zet de reclame ons steeds weer op 
het verkeerde been: door met groene 
produkten in te haken op ons geweten 
weet de industrie de vraag op peil te 
houden. 
In 1992 gaan de binnengrenzen van Eu-
ropa open voor de onderlinge handel. 
Als gevolg daarvan wordt een toename 
van het weg- en luchtverkeer verwacht, 

hetgeen op zich al een aanslag op het 
milieu zal betekenen. Ook is geen uit-
breiding van de regelgeving om schone 
produktieprocessen te stimuleren na 
1992 te verwachten. Een geheel nieuw 
probleem vormt de openlegging van de 
handel met de oostbloklanden. Door een 
chronisch tekort aan primaire levensbe-
hoeften bij de burgers in die landen zal 
men er in eerste instantie op uit zijn eco-
nomische groei te bewerkstelligen. 
Milieubehoud zal een minder hoge prio-
riteit krijgen dan het inlopen van de con-
sumptieachterstand. Het gevaar is groot, 
dat vervuilende technologieën waar-
mee het Westen intussen vertrouwd is 
geraakt, geïmporteerd worden. 
Er is geen simpele, eenduidige oplossing 
te bedenken voor deze en andere proble-
men. Maar dat er behoefte is aan gede-
gen onderzoek en daaruit voortvloeiend 
een slagvaardig beleid moge duidelijk 
zijn. 
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BOUWEN VOOR OUDEREN: 

Bij de gemeente 
moet je zijn 

In de nabije toekomst zal ouderenhuis-
vesting vooral gaan om het beleid van 
de gemeenten, dus de gemeentelijke po-
litiek. Veel sterker dan voorheen zullen 
plaatselijke keuzes moeten worden ge-
maakt en prioriteiten gesteld, Harry Mer-
tens, lid van de Bestuurscommissie Hu-
manitas Welzijn Ouderen. Ouderen zul-
len er voor moeten waken dat hun belan-
gen voldoende uit de verf komen. Be-
langrijk is de aandacht, die naar de be-
staande woningvoorraad uitgaat. De 

meeste huizen van ouderen zijn nooit 
echt bedoeld voor ouderenhuisvesting. 
De bestaande woningvoorraad zal daar 
beter geschikt voor moeten worden ge-
maakt. Dat kan ook heel goed door bin-
nen de te maken stads- en dorpsver-
nieuwingsplannen. Als Humanitas wil 
werken aan het welzijn van ouderen zal 
het gemeenstelijk beleid dus veel aan-
dacht behoeven. Dat kan betekenen dat 
ook meer initiatieven Over Wonen van 
Ouderen (owoG) moeten worden op-
gezet. 
Mertens voorziet een snel toenemende 
vergrijzing van de zogeheten 'twintig/ 
veertig-ring' in de steden. Dat wil zeg-
gen: de vergrijzing van de bewoners in 
de wijken, die gebouwd zijn tussen 1920 
en 1940. Ook de woningvoorraad uit die 
tijd is 'vergrijsd' en aan vernieuwing  toe. 
Voor nadere bijzonderheden verwijst 
Mertens naar de mede door hem samen-
gestelde brochure „Wel oog voor oude 
huizen, minder voor oude mensen". De-
ze brochure gaat over ouderen en stads-
vernieuwing en werd in 1989 door het 
NIZW uitgegeven. 

Daarin wordt gepleit voor meer onder- 
zoek naar woonwensen, behoeften en fi-
nanciële mogelijkheden van ouderen in 
stadsvernieuwingsgebieden. 
Ouderen moeten naar de mening van 
Harry Mertens veel meer greep krijgen 
op de verbetering van hun woning en 
woonomgeving. Hun wensen en behoef-
ten dienen daarbij het eerste uit-
gangspunt te zijn. Er moet ook veel meer 
ruimte komen voor eigen initiatieven 
van ouderen. Dat hij ook hier weer naar 
de OW0G-projecten verwijst spreekt van-
zelf. 
Wie wat wil bereiken in de jaren negen-
tig zal zich gemeentelijk moeten laten 
gelden. Men moet weten wat er mogelijk 
is, de weg kennen, op de hoogte zijn van 
besluitvormingsprocedures en weten 
hoe de subsidiemogelijkheden te benut-
ten. Bruikbaar inzicht in dit soort zaken 
wordt geboden in een recente uitgave 
van de ANBO in de serie Factor 50+: een 
hanbleiding voor afdelingen, die zich 
met ouderenhuisvesting willen gaan be-
zighouden. „Belangrijk, die ANBO-hand-
leiding", vindt Harry Mertens, „want 
daaruit valt voor iedereen die over ge-
meentelijke ouderenhuisvesting wil 
meedenken en meepraten veel te leren". 

OUDERENHUISVESTING: 

Bijzondere wensen 
„In het heden tekent zich een situatie af, 
die onmisbaar een belangrijke stempel 
op het toekomstige ouderenhuisves-
tingsbeleid zal zetten." Dat zei Jan Post-
ma, bestuurslid van de HSHB namens Hu-
manitas en daarnaast lid van de Be-
stuurscommissie Humanitas Welzijn Ou-
deren (BHWO). 

„Een flink deel van de aankomende 
groep „jongere ouderen" zal te zijner tijd 
naast de AOW over een redelijk tot goed 
pensioen gaan beschikken. We krijgen 
dus te maken met een koopkrachtiger 
ouderenpubliek. Maar er is meer ver-
schil met de huidige generatie ouderen. 
Veel navranter dan in het verleden zal er 
volgens Jan Postma sprake zijn van 
geëmancipeerde mensen. Ouderen die 
niet aan de kant te schuiven zijn, die 
geleerd hebben geld te besteden, die 
veeleisender zijn, weten wat ze willen en 
dat niet onder stoelen of banken steken. 
Zij zullen hun aanspraken met harde 
munt bekrachtigen. Aanbieders van 
voorzieningen, ook woonvoorzieningen, 
zullen er zeker hun oren naar laten 
hangen. 
Dat is echter maar één kant van de me-
daille. Niet alleen toekomstige ouderen 
zullen tot de rijkeren gerekend kunnen 
worden. Gescheiden vrouwen, die geen 
redelijke pensioenaanspraken hebben 
kunnen opbouwen; alleenstaande vrou-
wen uit de bijstand, mensen die ook later 

hun jaren van werkeloosheid gepresen-
teerd krijgen door het ontbreken van een 
behoorlijke pensioenopbouw. Ook met 
hèn zal in het aanbod van woonmoge-
lijkheden rekening gehouden moeten 
worden. 

Aparte aandacht voor het wonen blijft 
voor zowel rijke als arme ouderen nodig. 
Jan Postma heeft daar twee redenen 
voor. De eerste: het gebrek aan aan-
dacht in verleden. Woningbouwcorpo-
raties bouwden vooral voor gezinnen. 
Ten tweede: heel wat ouderen wensen 
juist een aparte behandeling. Zij zoeken 
veiligheid en beschutting in een omge-
ving met generatiegenoten. Postma sluit 
hiermee aan op een stelling uit de HSHB/ 

HsN-toekomstprognose, dat zogenaamde 
leefstijlgroepen in de toekomst als 
oriëntatiepunt voor de ouderenhuisves-
ting zullen gaan gelden. Het moet moge-
lijk zijn, aldus Postma, projecten te reali-
seren, die aan bijzondere wensen van 
ouderen voldoen. Zeker als er ouderen 
zijn die dat prima kunnen betalen. Dan 
ontstaat er ook ruimte voor anderen. 
Want dan komen er plaatsen vrij in de 
goedkopere voorzieningen. Momenteel 
wonen daar óók mensen die liever iets 
anders willen maar dat nergens kunnen 
vinden, omdat er geen aanbod is. 
In het al eerder aangehaalde HSHB/HSN-

rapport is sprake van bouwen voor im-
pliciete humanisten. Dat wil zeggen voor 
mensen, die niet bij een humanistische 
organisatie zijn aangesloten en dat 
waarschijnlijk ook in de toekomst niet 
zullen doen, maar die zich wel tot de 
humanistische leefsfeer aangetrokken 
voelen. 
Postma vindt dit getuigen van een realis-
tische opstelling. Zonder een claim op 
personen kan je bouwen voor mensen, 
die zich niet snel tot het humanisme be-
keren maar zich wel aangesproken voe-
len door een democratische, mensge-
richte en medeverantwoordelijkheid on-
derstrepende humanistische levenshou-
ding. Een uitgebalanceerd evenwicht 
tussen de heiliging van de privacy en 
gemeenschapszin. 
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JEUGDHULPVERLENING 

Nieuwe waf, 
13* MoesnijQeld, 
zwaard 
Niemand weet nog precies wat de sinds 
vorig jaar ingevoerde Wet op de Jeugd-
hulpverlening precies in petto heeft. Het 
belangrijkste deel van de wet voorziet in 
een serie kwaliteitseisen waaraan instel-
lingen voor voogdij en gezinsvoogdij 
moeten voldoen. Beide moeten vooraf 
een uitvoerig werkplan opstellen. Van 
deze maatregel wordt over het alge-
meen een positief effect verwacht, omdat 
genoemde instellingen zich aan duidelij-
ke criteria dienen te houden. Alle partij-
en weten beter waar ze aan toe zijn. In-
stellingen zien zich echter nog voor het 
probleem geplaatst dat deze criteria nog 
niet zijn ingevuld. Zij tasten nog goed-
deels in het duister. 
Een tweede ontwikkeling is dat de om-
vang van de jeugdhulpverlening ook 
aan restricties wordt gebonden, evenals 
de financiering. De overheid lijkt te stre-
ven naar grote instellingen. In de jeugd-
hulpverlening wordt ook al over fuseren 
gesproken. De verantwoordelijkheden 
voor dit beleid worden naar de provin-
cies gedelegeerd, een besluit dat tot in-
stemmende reacties uit het beroepsveld 
heeft geleid. Een provincie kan adequa-
ter inspelen op situaties in de eigen pro-
vincie dan de wat loggere rijksoverheid. 
Toch zijn niet alle reacties louter positief. 
Er zijn reacties die reppen over „gemiste 
kansen" bij de constructie van de Wet op 
de Jeugdhulpverlening. Zo betreurt het  

Tijdschrift voor de Jeugdhulpverlening 
en Jeugdwerk het in haar september-
nummer dat de wet wel de structuur van 
de jeugdhulpverlening regelt, maar niet 
het recht van jongeren op hulp. Het blad 
suggereert dat de justitiële hulpverle-
ning, na tussenkomst van de rechter, wel 
eens aan terrein zou kunnen winnen ten 
koste van de vrijwillige hulp. Dat is vol-
gens het tijdschrift te wijten aan allerlei 
beperkende maatregelen. Artikel 8 van 
Besluit kwaliteitsregels gelast dat hulp-
verlening alleen tot stand komt na 
overleg met de ouders of overeenstem-
ming met een wettelijke vertegenwoor-
diger. Dat ontneemt instellingen de nodi-
ge ruimte. 
Ook concludeert de schrijver van het ar-
tikel in het tijdschrift dat ouders door de 
nieuwe wet bijdrageplichtig zijn als hun 
kind bij een pleeggezin komt. Dat kan 
echter het gevolg hebben dat veel ou-
ders zich verzetten tegen hulpverlening, 
omdat zij worden gedwongen een bij-
drage te betalen. Minister Brinkman zei 
vorig jaar nog dat hij een afdoende ont-
heffingsclausule niet mogelijk acht. 

GEZINSVERZORGING EN KRUISWERK 

Vergroeien tot 
thuiszorg 
Brengen de negentiger jaren verande-
ring in het werk van de gezinszorg? Het 
antwoord van F. Odink, directeur van de 
Humanitas Gezinsverzorging in Amster-
dam is aarzelend. Daarin treden ver-
schuivingen op, maar revolutionaire 
veranderingen voorziet de heer Odink 
niet. Maar dan komen twee aapjes uit de 
mouw: de groeiende verweving van de 
hulp (sociaal) en de zorg (medisch). 
Daarmee gaan accenten in het werk ver-
anderen. En de gewijzigde financiering, 
die grote invloed zal krijgen op de orga-
nisatie. 
Per 1 januari 1991 houdt de Gezinszorg 
op een gesubsidieerde instelling te zijn 
en is er sprake van een verstrekking via 
de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere 
Ziektekosten). Dat houdt in dat de gezins-
zorg opnieuw wordt omschreven. Het 
grootste gevaar daarbij is dat onder druk 
van de groeiende vraag naar hulp en 
zorg, de sociale invalshoek moet inleve-
ren ten gunste van de medische indica-
ties. Mensen die moeite hebben zich te 
handhaven omdat bijvoorbeeld de part-
ner is weggevallen of omdat de leeftijd 
een grote rol gaat spelen komen dan al 
snel in een nadelige positie tegenover 
mensen, die goedkoper thuis kunnen 
worden verzorgd dan in zieken- of ver-
pleeghuis. 
Voor die intensieve zorg komt een sys-
teem om de hoek kijken, waarin de in-
stelling per cliënt een gelijk budget krijgt 
toegekend en daar zelf in beperkte mate 
mee mag schuiven. Wie zeer intensieve 
zorg nodig heeft kan dan wat meer krij- 

gen, mits een andere cliënt met wat min-
der toekan. 
Daarmee wordt al duidelijk dat gezins-
verzorging en kruiswerk in elkaar schui-
ven. Als er toch een gezinsverzorgster 
aanwezig is hoeft er geen wijkverpleeg-
ster te komen. De kans bestaat dat de 
negentiger jaren ons op weg helpen 
naar taakverdeling binnen één instel-
ling. 
Odink sluit niet uit, dat geprobeerd wordt 
eenvoudige taken af te schuiven op vrij-
willigers. Dan is er sprake van werk zon-
der betaling. Beter zou het zijn als wordt 
onderkend dat vrijwilligers een eigen 
bijdrage kunnen leveren die niet zit in 
het overnemen van een deel van het 
huishoudelijke werk, maar in het geven 
van aandacht. Als het die kant op gaat is 
het jammer dat de verbinding van de 
instellingen met Humanitas zo sterk is 
beperkt en mogelijk nog meer op de ach-
tergrond komen. 
Een nieuwe figuur, die wellicht in de ne- 

gentiger jaren zijn intrede zal doen is de 
„zorgco5rdinator". We kennen nu al de 
indicatiecommissies, die bepalen wie 
wel en wie niet in aanmerking komen 
voor opname in het verzorgingstehuis. 
Hun bevoegdheid omvat in een aantal 
gemeenten ook al het bepalen of iemand 
in aanmerking komt voor aanleunwo-
ningen en woningen met bejaarden-
alarm. In de toekomst kan dit systeem 
uitgroeien tot één bureau, dat uitzoekt 
wèlke vorm van zorg in een bepaalde 
situatie in aanmerking komt. Alles is dan 
mogelijk, van eenvoudige gezinshulp tot 
indicatie voor opname in een verpleeg-
huis. 
Daarin zit ook een opening naar de com-
mercie. Ook op dit moment is het in Ne-
derland mogelijk huishoudelijke hulp of 
verpleging thuis tegen betaling te ver-
krijgen. En niemand houdt u tegen als u 
in het buitenland een plaatsje vindt in 
een particulier verpleeghuis, mits u daar 
zelf voor betaalt. Wie geld heeft, heeft 
aanzienlijk minder problemen. De vraag 
is, of commerciële aanbieders van zorg 
op de manier zo sterk worden dat zij het 
koopkrachtige deel van de markt verove-
ren en de ideëel gefundeerde instellin-
gen verdringen. 
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KINDEROPVANG 

Politiek gelust 
explosieve groei  

Speciaal kinderen kunnen in de toe-
komst rekenen op een door het Rijk gefi- 
nancierd opvangplekje. Dit jaar kunnen 
de gezamenlijke gemeentes een dou-
ceurtje van 150 miljoen gulden tegemoet 
zien. Tot 1994 zal dat bedrag oplopen tot 
240 miljoen. In totaal gaat het om zeven-
tigduizend opvangplaatsen. De gelden 
die naar de gemeente vloeien zijn geoor-
merkt. Dat wil zeggen dat ze uitsluitend 
gebruikt mogen worden ten behoeve 
van kinderopvang. 
Tot nu toe ging er nauwelijks een cent 
naar de kinderopvang. Wachttijden van 
een paar jaar waren normaal. De poli-
tieke molen bracht daar eind jaren tach-
tig verandering in. De reden voor deze 
greep in de schatkist is tweeledig. Meer 
dan in andere sectoren van de hulpver-
lening kent de kinderopvang een niet te 
verwaarlozen economische component. 
Een georganiseerde kinderopvang 
maakt een aanzienlijk arbeidspotentieel 
vrij. Daarnaast was er de roep om recht 
op arbeid voor iedereen, dus ook voor 
moeders met kinderen. 
De Stichting Kinderopvang Humanitas, 
nu nog gehuisvest in Limburg, heeft 
plannen om zich centraler in het land te 
vestigen. De Stichting verwacht een 
enorme uitbreiding van haar activitei-
ten. Veel gemeentes hebben namelijk 
geen instrumenten om een kinderdag-
verblijf in te richten. De verwachting is 
dat bestaande instanties op dit terrein 
door gemeentes in de arm zullen worden 
genomen. De Stichting is in Heemstede 
en Nieuwerkerk aan de IJssel al begon-
nen met de oprichting van kinderdag-
verblijven. 
Daarnaast is ze met diverse gemeentes, 
zoals Oisterwijk, Gilze- Rijen, Blaricum, 
Laren, Wisch, Gendringen, Heiloo en 
Gouda, in een vergevorderd onderhan-
delingsstadium. 
De hamvraag is of hier sprake is van een 
politieke oprisping met een tijdelijk ka-
rakter of dat de overheidsmiljoenen  tot in 
lengte van dagen naar de kinderopvang 
zullen vloeien. „In principe is deze stimu-
lering tot in lengte van dagen", meent 
Theo Offermans van de Stichting Kinder-
opvang Humanitas. Na 1994 zal zich wel 
een verandering voordoen. Nu wordt het 
geld verdeeld op grond van artikel 14 
van de Welzijnswet, die de genoemde 
oorwerking voorschrijft. Na dat jaar zal 
het geld echter uit het Gemeentefonds 
komen. Gemeentes mogen dan het geld 
naar eigen goeddunken besteden. Of- 
fermaas is daar echter niet beducht voor. 
„Een gemeente kan het niet verantwoor-
den om een goede voorziening op het  

gebied van de kinderopvang de nek om 
te draaien en de kindjes op straat te zet- 

ten", zo voert hij aan. „In de tweede 
plaats wijst wetenschappelijk onderzoek 
uit dat de vraag naar kinderopvang de 
eerste vijf tot zes jaar fors blijft stijgen. 
Die 240 miljoen is zelfs niet genoeg voor 
de totale vraag. Er zal eerder meer bij 
moeten. 
De enige zorgen bestaan uit twee pun-
ten. Zo'n grote uitbreiding met zo'n grote 
stoot geld zou kunnen leiden tot wild-
groei met oneigenlijke praktijken. Elke 
gemeente moet in de toekomst een veror-
dening hebben de de kwaliteit van de 
kinderopvang garandeert. Mijn andere 
zorg is een mogelijke tweedeling tussen 
kinderdagverblijven die door het Rijk 
worden gefinancierd en die door bedrij-
ven worden betaald. Dat kan stigmatise-
rend werken. 
Overheidsgefinancierde opvangverblij-
ven zijn er voor kindjes van mensen zon-
der werk, zo kan de redenering worden, 
en de anderen zijn er voor kinderen van 
de werkende klasse. Wij zijn voor inte-
gratie van die twee opvangmogelijk-
heden. " 

Bil Leá mkrf-m, 
• na 5 )aar zonder korting 
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Vervoegen bij het arbeidsbureau: de tredmolen van de langdurig werkloze 

S CIALE VERW_EUW=NG 

Het raadsel van de toverformule 
„Langdurige werkloosheid is 
onaanvaardbaar, zowel 
maatschappelijk als voor de-
genen die het treft-. Dat is het 
uitgangspunt van de Minister 
van Welzijn, Volksgezond-
heid en Cultuur als zij het 
heeft over de nieuwe nationa-
le toverformule, Sociale Ver-
nieuwing. 

Zij is zelf realistisch genoeg om niet in 
toverformules te geloven als oplossing 
voor onze kwalen. Mevrouw D'Ancona 
onderkent drie hoofdredenen, waarom 
langdurige werkloosheid onaanvaard-
baar is: 
de verspilling van menselijke mogelijk-
heden; de uitsluiting van grote groepen 
mensen van het economische en sociale 
leven, met een reeks van onaanvaard-
bare gevolgen vandien en ongeremde 
groei van armoede. 
Langdurige werkloosheid treft, aldus de 
Minister, bepaalde groepen in het bij-
zonder: vrouwen (er is sprake van "femi-
nisering van de armoede"), allochtonen 
en laagopgeleiden. 
Onderzoek toont aan, dat de problema-
tiek wordt doorgegeven van de ene ge-
neratie op de andere. Kinderen van 
langdurig werklozen komen vaak in 
diezelfde uitzichtloze positie terecht. 
Het kabinet wil de langdurige werkloos-
heid bestrijden door versterking van het 
sociaal-economische klimaat, het 
stroomlijnen van de arbeidsmarkt en het 
vergroten van opleidingsmogelijkheden 
voor volwassenen. 

STRUCTUREEL 
Maatregelen tot het beter laten functio-
neren van de arbeidsmarkt zouden be-
trekking moeten hebben op verbetering 
van de mogelijkheden voor kinderop-
vang en voor training en opleiding. Een 
direct op de persoon zelf gerichte stimu-
lans zou moeten uitgaan van de her-
oriënteringsgesprekken bij sociale 
dienst en arbeidsbureau en van het aan-
bieden van meer plaatsen in werkerva-
ringsprojecten. Dit alles acht zij echter 
nog niet genoeg om de harde kern van 
de groep langdurig werklozen te berei-
ken. Grondbeginselen van het daarvoor 
noodzakelijke beleid van sociale ver-
nieuwing zouden zijn: preventie, eman-
cipatie, integratie en zorg, een beleid dat 
achterstandsgroepen de kans moet ge-
ven op een volwaardige plaats in de 
maatschappij. 
De aandacht van het kabinet richt zich  

niet in de eerste plaats op symptoombe-
strijding, maar op het veranderen van 
de omstandigheden die achterstand ver-
oorzaken. Het kabinet erkent daarbij dat 
we rekening moeten houden met een 
aantal moeilijk te beïnvloeden factoren, 
die zowel positieve als negatieve effec-
ten kunnen hebben. 
De minister gaf voorbeelden: individua-
liseren en daarmee samenhangende 
groeiende afhankelijkheid van de voor-
zieningen van de welvaartsstaat; de 
tweedeling in de maatschappij: wel-
vaart voor de één, armoede voor de an-
der; de afbraak van oude kaders (gezin, 
familie, kerk) en de verzelfstandiging in 
de keuze van sociale relaties, waarin 
mensen moeten slagen op straffe van 
vereenzaming. 
Het is alsof mevrouw D'Ancona ons de 
boodschap onder ogen wil brengen. Dat 
de vanzelfsprekendheid waarmee onze 
ouders in een bepaalde relatiekring te-
rechtkwamen die naast een te verwer-
pen keurslijf ook een begerenswaardige 
veiligheid bood. Zij zoekt een nieuw 
evenwicht tussen het goede van de oude 
en het goede van de nieuwe situatie. 
Geëmancipeerde, volwassen mensen 
die hun eigen keuzes in het leven kun-
nen maken, omdat zij de gevolgen van 
die keuzes kunnen overzien. 

HUMANISTISCH CONCEPT 
Wat de regering (althans deze minister 
van wvc) wil, kan worden omschreven 
als een humanistisch concept. Sociale 
Vernieuwing moet een beleid worden  

dat mensen activeert, en het isolement 
van de langdurig werkloze doorbreekt 
Dat kan in haar visie alleen met mede-
werking van zowel de hogere als de la-
gere overheid, van werkgevers, werkne-
mers en maatschappelijke organisaties. 
Dat vereist dat de gelden uit de sociale 
fondsen niet langer alleen consumptief 
worden gebruikt; maar ook produktief. 
Zij wil het vermogen van plaatselijke net-
werken benutten om probleemoplossin-
gen aan te dragen. De overheid moet 
daar geld voor vrijmaken, want solidari-
teit moet georganiseerd worden daar is 
geld voor nodig. 

PLAATSELIJK INITIATIEF 
De regering acht een nieuwe relatie no-
dig tussen de landelijke en de lokale 
overheid: projecten moeten plaatselijk 
worden ontwikkeld, opleiding, informa-
tie en de bevordering van toegankelijk-
heid en bereikbaarheid zijn regeringsta-
ken, evenals het bevorderen van uitwis-
seling en van het tot stand brengen van 
intergemeentelijke samenwerking. Be-
langrijke instrumenten van Sociale Ver-
nieuwing zijn volkseducatie en opbou-
werk. Volkseducatie evenwel die Met al-
leen gericht is op persoonlijk belang 
maar ook op maatschappelijke mondig-
heid. En het opbouwwerk zou zich meer 
dan voorheen moeten richten op het ont-
wikkelen van locaal leiderschap. 
Experimenten zijn mogelijk vanaf 1990. 
Het zij niet aan dovemansoren gezegd. 

Erik Stibbe 
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GRONINGSE VRIJWILLIGERS HELPEN ViEiRVOI,GDEN 

Duri  

er2lin L LUL' 	 -11, 

Wat kun je doen voor een vluchteling? Anderen maken uit of ze 
mogen blijven of niet. Soms wachten ze jarenlang op het 
definitieve oordeel, levend op een bestaansminimum, verbo-
den om te werken of te leren. Het enige dat je kan doen is dat 
grauwe bestaan een beetje dragelijker maken. Een Groningse 
vrijwilliger vertelt over kleine succesjes in een gevecht tegen 
de bierkaai. 

„Laatst vertelde één van de asielzoekers 
mif over een ondervraging die hij had 
gehad met een instantie over de toeken-
ning van een verblijfsvergunning. Het 
was op het botte af, zo vertelde hij. Ze 
vroegen hem drie uur lang naar alle mo-
gelijke details. Bijvoorbeeld of hij nog 
wist welke kleur de vliegtuigstoelen had-
den. Na zo veel tijd kun je je dat toch niet 
meer herinneren? Het was mensont-
erend, ik was heel boos. Asielzoekers 
zijn weerloos. Vaak hebben ze geen pa-
pieren meer en ze moeten maar bewij-
zen dat ze zijn voor wie ze zich uitgeven 
en dat ze zijn gevlucht uit gevaar voor 
hun leven. De autoriteiten stellen zich op 
het standpunt dat ze niets geloven. Ze 
kennen veel foefjes. Zo vragen ze hoe-
veel fruit je met de valuta in het geboor-
teland op de markt kunt kopen. Vluchte-
lingen komen vaak uit landen met een 
enorme inflatie. Het antwoord is dus al-
tijd fout. Het klinkt misschien hard, maar 
de Nederlandse overheid heeft hier 
liever geen asielzoekers." 

Aan het woord is Berry Rikken. Als vrij-
williger geeft zij uitvoering aan het HOA-
project in Groningen. Samen met een 
vriendin begeleidt zij op het ogenblik 
vier Somalische jongens en een Ango-
lees gezin. Vrijwilligers worden inge-
schakeld wanneer de asielzoeker een 
woning krijgt aangeboden van de ge-
meente. Samen knappen ze het huis op. 
Vrijwilligers helpen  verder een handje 
bij het invullen van formulieren, bij het 
wegwijs worden in de stad en bij de in-
troductie op sportclubs of andere gele-
genheden. 
,Er zijn nog wel eens misverstanden", 
' zegt Berry. „Ik stel me aan de asielzoe-
kers voor als iemand uit Nederland die 
hen probeert te helpen. Misschien ben ik 
wat te spontaan, want ze begrijpen mij 
soms verkeerd. Ze denken dat ik weer 
één of andere ambtenaar ben die komt 
kijken of ze alles wel volgens de regels 
doen. Asielzoekers komen uit een op- 
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vangcentrum en hebben al met onge-
looflijk veel instanties te maken gekre-
gen. Ze snappen niet dat ik alleen een 
intermediair ben tussen sociale dienst en 
vluchteling." 

Het taalprobleem vormt dikwijls een eer-
ste obstakel voor de asielzoeker op Ne-
derlandse bodem. Somaliërs bij voor- 

BRANDBRIEF 
Het ministerie van WVC stuurde 
enige tijd geleden een brandbrief 
naar alle gemeentes om meer 
opvangplaatsen te creëren voor 
asielzoekers. Het laatste half jaar 
zag het ministerie zich 

ir
, geconfronteerd met een wassende 

stroom asielzoekers, waardoor 
opvangcentra overvol raakten. De 
gemeente Groningen huisvest 
asielzoekers die een verblijfplaats 
krijgen tijdens de behandeling 
van hun aanvraag voor een 
vluchtelingenstatus. Het 
ministerie sloot daarvoor een 
contract met de gemeente. Deze 
stad zou in drie jaar tijd de opvang 
voor 180 asielzoekers regelen. 
Voor de sociaal maatschappelijke 
begeleiding van de vluchtelingen 
benaderde de gemeente 
Humanitas. In het najaar van 1987 
ging het project Humanitas 
Opvang Asielzoekers (f-foA) van 
start met als doel het begeleiden 
van asielzoekers door 
vrijwilligers. Vorig najaar werd 
het vijftigste opvanghuis voor 
asielzoekers in Groningen 
geopend. Mede door de inzet van 
de vrijwilligers hoeven er nog 
slechts 35 van de 180 
overeengekomen plaatsen te 
worden gerealiseerd. 

beeld spreken gebrekkig Engels. Het 
liefst spreken ze het helemaal niet, want 
het roept voor hen herinneringen op aan 
het Britse rijk, hun vroegere overheerser. 
Dus spreken ze Frans, een taal die Berry 
wel kent, maar veel andere Nederlan-
ders niet. Het contact tussen Berry, haar 
vriendin Annie, met wie zij de asielzoe-
kers samen begeleidt, en de Somaliërs 
verloopt nu goed. „Om dat contact te ver-
gemakkelijken nodig je ze uit op je ver-
jaardag", legt Berry uit. 
Het contact met het Angolese gezin loopt 
echter stroever. „Hun officiële taal is het 
linguaga. Er wordt in Angola ook Portu-
gees gesproken, maar dat is voor hun 
eigenlijk een vreemde taal. Ze kunnen 
verder nog een heel klein beetje Frans 
en dat spreken we dan maar. Er ont-
staan echter nog wel eens misver-
standen." 
In Nederland belanden vluchtelingen in 
een slepende tredmolen die wel vijf jaar 
kan duren. Wekelijks moeten ze naar de 
vreemdelingenpolitie, ze worden bedol-
ven onder formulieren waar ze geen 
raad mee weten, ze hebben nauwelijks 
genoeg geld om van rond te komen, ze 
mogen geen opleiding volgen (behalve 
een taalcursus) en ze mogen zich niet 
laten inschrijven als werkzoekende. Pas 
na jaren krijgen ze zekerheid over een 
verblijfsvergunning. De beroepsproce-
dures tegen een afwijzing zijn legio. 
Daar komt ook het woord 'uitprocederen' 
vandaan. Een asielzoeker die alle be-
roepsmogelijkheden om uitwijzing te 
voorkomen heeft geprobeerd is uitgepro-
cedeerd. Tot het zover is, of tot het mo-
ment dat ze een vluchtelingenstatus krij-
gen, leven ze op het bestaansminimum. 
Van de sociale dienst krijgen ze vierhon-
derd gulden per maand. Het bouwen 
aan een toekomst is zinloos in deze pe-
riode. 

„Eigenlijk is hun situatie uitzichtloos", 
vertelt Berry. „Er wordt wel gezegd dat 
99 procent van de vluchtelingen weer 
het land wordt uitgezet. Ik heb nog niet 
één zo'n geval meegemaakt, maar dat 
cijfer hangt als een zwaard van Damo-
cies boven het hoofd van de asielzoe-
kers. De meesten zoeken al vast naar een 
onderduikadres. Elke week moeten ze 
zich bij de vreemdelingenpolitie mel-
den. Op zich is dat niet zo erg want ze 
ontmoeten daar landgenoten. Maar 
door deze wekelijkse meldingsplicht 



EUROPA OP SLOT 
Lagere binnengrenzen betekenen 
hogere buitengrenzen. Dat wordt 
één der gevolgen van de 
Europese eenwording. Nu kunnen 
vervolgden neerstrijken in een 
van de lidstaten en daar een 
vluchtelingenstatus aanvragen. 
Na 1992 wordt een asielzoeker 
alleen nog toegelaten wanneer is 
vastgesteld dat de persoon als een 
politieke vluchteling kan worden 
aangeduid. 
Vliegtuigmaatschappijen die 
ondanks deze bepalingen toch 
vluchtelingen vervoeren kunnen 
op represailles rekenen. 
Vluchtelingenorganisaties vrezen 
dat het hierdoor na 1992 voor 
politieke vluchtelingen praktisch 
onmogelijk zal worden om nog 
naar Europa uit te wijken. Temeer 
daar vluchtelingen in eigen land 
de aanvraagprocedure af dienen 
te wachten. In ogenschouw 
genomen dat zij juist vluchten 
omdat hun leven gevaar loopt, 
wordt het onwaarschijnlijk geacht 
dat dit een heilzame procedure 
voor vervolgden zal blijken te zijn. 

worden ze met hun neus op het feit ge-
duwd dat ze nog niet dat hebben waar-
voor ze zijn gekomen. 
De reden waarom ze zijn gevlucht vertel-
len ze ons niet. Maar een van de Soma-
liërs zei me: „Alle verhalen zijn va-
rianten van elkaar." Ook de reden waar-
om de vluchtelingen juist naar Neder- 

In de Derde Wereld zijn duizenden mensen op de vlucht 

land komen blijft in het ongewisse. „Je 
zou zeggen dat het voor een Angolees 
gezin makkelijker was om naar Portugal 
te vluchten. Ik ken een asielzoeker die 
eerst in Brussel landde, maar later door 
is gereisd naar Nederland. Misschien 
gaan ze liever hier heen omdat je zo lang 
in beroep kunt gaan. In Denemarken bij-
voorbeeld ligt het anders. Daar beslissen 
ze heel snel over de aanvraag. Na een 
afwijzing wordt een asielzoeker zonder 
pardon over de grens gezet." 
Ondanks sombere vooruitzichten schijnt 
er soms toch een zonnestraaltje in het 
leven van de vluchtelingen. „Een paar 
jongens zitten hier op een voetbalclub", 
vertelt Berry. „En een van die Somaliërs 
heeft verkering met een Hollands meisje 
gekregen. Die heeft nu nauweljks nog 
begeleiding nodig. En dat Angolese ge-
zin is al aardig geassimileerd in de 
buurt. Maar ja, die hebben een kindje 
van drie. Dat loopt overal naar binnen 
en dan is iedereen gelijk vertederd. Voor 
je het weet is die bij één of andere buur-
vrouw op schoot geklommen." 

Henk Vlaming 

Uitslag OTOTOTO 
(trekking december) 

De hoofdprijs: een Citroën BX of 
f 25.000,— minus kansspelbelasting is 
gewonnen door J. H. Neuteboom te Lei-
derdorp. De 10 prijzen van f 1000,—
werden gewonnen door: S. Groen-Am-
sterdam Zuid-Oost, J. A. Visser-Amster-
dam, C. Aldus-Arnhem, J. J. Fekkes-
Leidschendam, H. Klomp-Beekbergen, 
J. Mooy-Hattem, H. Botzen-Hoek v. Hol-
land, G. H. Postma-Rotterdam, G. Looy-
schelder-Wijchen, J. H. W. Hasselt-'s-
Gravenhage. De prijzen van f 100,—
werden gewonnen door: A. v. Oosten-'s-
Gravenzande, H. Gul-Almelo, D. J. 
Moonen-'s-Gravenhage, W. Meywes-
Groningen, W. G. Faber-v.d. Wal-Breu-
kelen (Ut.), M. Figaroa-Nijmegen, G. J. 
Tempelman-Zaandam, G. J. v. Delft-
Bloemendaal, A. de Blok-Terneuzen, L. 
W. Knol-Havelte 

Uitslag Nationale Loterij 
(4e trekking 1989) 

(30 december 1989). Hoofdprijs 
f 25.000,— (schoon) is gevallen op num-
mer: F08553. f 1000,— is gevallen op al-
le lotnummers, die eindigen op: .39640. 
f 100,— is gevallen op alle lotnummers, 
die eindigen op: ..7924. f 25,— is geval-
len op alle lotnummers, die eindigen 
op: ...024. Medewerkersloterij f 1000,—
op nummer: 90403, f 500,— op nummer: 
J3991, f 250,— op nummer: 33677. Zet-
fouten voorbehouden. Prijswinnaars 
kunnen hun winnende lot sturen naar: 
Stichting Fondsen Promoties, Heem-
raadssingel 164, 3021 DL ROTTERDAM. 

Alle trekkingen zijn verricht onder toe-
zicht van notaris Mr. J. B. van 
Nieuwland te Rotterdam. 
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Pensioen . motie  

Nu mijn man onlangs is 
overleden, heb ik recht op 
weduwen-pensioen van de 
bedrijven waar hij in de loop 
van zijn leven gewerkt heeft. 
Maar ik weet niet bij welke 
pensioenfondsen hij destijds 
rechten heeft opgebouwd. 
Hoe kom ilcdacrrachter? 

Omdat er geen centrale re-
gistratie van pensioenen be-
staat, waar ieder kan nagaan 
welke pensioenrechten hij of 
zij heeft opgebouwd, zult u 
andere wegen moeten be-
wandelen om dit te ach-
terhalen. 
Bij de pensioenfondsen waar-
van u bekend is dat uw man 
er rechten heeft opgebouwd, 
kunt u schriftelijk verzoeken 
om een opgave van deze 
rechten. 
U moet daarbij zoveel moge-
lijk de gewerkte tijdvakken 
opgeven. Zijn naam en adres 
van een fonds niet bekend, 
dan kunt u bij de vroegere 
werkgever vragen om een 
opgave van de gewerkte tijd-
vakken en van het fonds 
waarbij en het nummer 
waaronder uw man geregi-
streerd staat. 
Bestaat de vroegere werkge-
ver niet meer of is deze niet 
meer te achterhalen, dan 
kunt u het pensioenfonds dat 
behoort tot de bedrijfstak 
waarin uw man werkte aan-
schrijven met de vraag of de-
ze misschien daar verzekerd 
is. Meestal zal dat wel zo zijn, 
maar zonder een pensioen/ 
registratienummer van de 
verzekerde is het lastig voor 
het fonds om snel uitsluitsel te 
geven. 
Als ook dit niets oplevert, zou 
u tenslotte nog kunnen probe- 
ren om gegevens omtrent de 
oud-werkgever te verkrijgen 
via een van de volgende in-
stanties: 
- het Gewestelijk  Arbeidsbu-
ro, waar men het arbeidsver-
leden van werkzoekenden re-
gistreert op een zogenaamde 
"stamkaart" 

de sociale dienst of de be-
drijfsvereniging, die uitkerin-
gen verstrekt kunnen helpen 
in verband met het dienstver-
band en die daarom op de 
hoogte zijn van de naam van 
de werkgever 
- het handelsregister van de 
Kamer van Koophandel, 

Deze rubriek is een 
vraagbaak voor leden 

van Htimanitas. 
Antwoorden komen uit 
de koker van de dienst 

HUMANITAS/ 
VARAhulp. Vragen 

kunnen worden 
opgestuurd aan 

Postbus 71, 1000 AB 
Amsterdam. Zet op de 
enveloppe: '0 zit dat 

zo'. Wilt u uw naam niet 
vermeld zien, zet dat 

dan in de brief. 

waarin ook niet meer be-
staande ondernemingen 
staan ingeschreven. 
Weet u wel bij welk pen-
sioenfonds de rechten des-
tijds zijn opgebouwd, maar is 
het adres van dit fonds onbe-
kend, dan is de administratie 
van zo'n fonds vermoedelijk 
elders ondergebracht, bij-
voorbeeld bij een ander fonds 
of administratiekantoor. 
In zo'n geval kunt u zich om 
inlichtingen wenden tot 
De Verzekeringskamer 
Postbus 9029 
Apeldoorn 
tel. 055-550888 
Hoewel de Verzekeringska-
mer alle fondsen registreert, 
kan men daar alleen terecht 
voor een dergelijk verzoek. 

P enálileiAleCklgá 

In 1973 ben ik- na 23 jaar 
huwelijk-gescheiden. On-
langs las ik iets over een wets-
voorstel betreffende verde-
ling (voor de helft) van het 
pensioen, dat tijdens huwelijk  

is opgebouwd. Mijn vraag is: 
Kom ik hiervoor in aanmer-
king? 

Na jarenlange discussies en 
na ettelijke adviesaanvragen 
is het kabinet medio 1989 ein-
delijk met een definitief wets-
on twerp over de verrekening 
van pensioenrechten geko-
men. Het wetsvoorstel is voor 
advies naar de Raad van Sta-
te gestuurd, maar het moet 
daarna nog zowel door de 
Tweede als door de Eerste 
Kamer aanvaard worden. 
De hoofdlijnen van het voor-
stel: 
- de ene echtgenoot heeft 
recht op een deel, in beginsel 
de helft, van het door de an-
dere echtgenoot opgebouw-
de pensioen: dit wordt vere-
vening genoemd; 
- daartoe heeft de eerstge-
noemde echtgenoot van 
rechtswege een rechtstreekse 
vordering op de instantie die 
het pensioen aan de andere 
echtgenoot uitbetaalt; de ene 
echtgenoot hoeft dus niet 
meer bij de andere aan te 
kloppen voor zijn of haar deel 
van het pensioen, maar kan 
zich direkt bij het pen-
sioenfonds vervoegen. 
- de verevening wordt be-
perkt tot ouderdomspensioen 
dat tijdens het huwelijk is op-
gebouwd; 
- het doet er niet toe welk hu-
welij ksgoederenregime van 
toepassing is (of er sprake is 
van algehele gemeenschap 
van goederen of van huwe-
lijksvoorwaarden); de rege-
ling geldt alleen dan niet, als 
de echtgenoten tevoren uit-
drukkelijk een andere rege-
ling zijn overeengekomen. 
- de pensioenregelingen die 
onder het wetsvoorstel vallen 
worden daarin opgesomd. 
- het wetsvoorstel is niet van 
toepassing op scheidingen 
die plaatsvonden voor de da-
tum van inwerkingtreding 
van de wet en heeft dus geen 
terugwerkende kracht. 
Scheidingen die uitgespro-
ken werden na het zoge-
noemde pensioenarrest van 
de Hoge Raad van november 
1981 en voor het inwerking-
treden van deze wet, vallen 
onder het genoemde pen-
sioenarrest. 
Uit het laatste blijkt dat voor u 
noch de nieuwe wettelijke re-
geling, noch de uitspraak van 
de Hoge Raad enige veran- 

dering brengt, omdat uw hu-
welijk al in 1973 werd ont-
bonden. 
Voor de uitspraak van 1981 
was de Hoge Raad namelijk 
van oordeel dat pen-
sioenrechten niet in de schei-
ding en deling konden wor-
den betrokken omdat men het 
pensioen beschouwde als 
verknocht aan de persoon 
van degene die het had opge-
bouwd. De andere echtge-
noot kon dus geen aanspraak 
maken op een deel ervan. 
Daarom hebt u nooit een deel 
van het pensioen, dat tijdens 
het huwelijk door uw ex-echt-
genoot werd opgebouwd, 
toebedeeld gekregen. En in 
die situatie komt door de late-
re ontwikkelingen zoals de 
toekomstige wettelijke rege-
ling, geen verandering. 

De laatste tijd hoor je steeds 
meer over milieuverontreini-
ging. Ik zou best m'n steentje 
willen bijdragen aan 'n beter 
milieu door bijvoorbeeld m'n 
oude verfblikken apart in te 
leveren. Ik zou echter niet we-
ten waar je bij ons op 't dorp 
met die spullen heenkunt. 
Kunt u me de weg wijzen? 

Niet alle gemeenten hebben 
al een goed systeem voor de 
aparte inzameling van aller-
lei soorten huisvuil en voor 't 
klein chemisch afval waartoe 
ook de door u genoemde verf-
blikken behoren. Wel is er in 
elke gemeente de mogelijk-
heid om chemisch afval in te 
leveren, alleen valt 't niet al-
tijd mee om uit te vinden 
wáár men daarvoor terecht 
kan. De voorlichting daar-
over aan de burgers is nog 
lang niet overal goed gere-
geld. Het is raadzaam om in 
zo'n geval contact op te ne-
men met de gemeentereini-
ging om erachter te komen 
waar u moet zijn. Men kan u 
dan ook vertellen wat u pre-
cies onder klein chemisch af-
val moet verstaan. U zou de 
betreffende ambtenaar kun-
nen vragen wat meer publici-
teit te geven aan de inlever-
mogelijkheid van klein che-
misch afval zodat ook andere 
burgers hun weg kunnen vin-
den naar het klein chemisch 
afvaldepot. 
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cakomsimuziek 
Vooruitblikken heeft altijd 
iets van uitspraken over de 
wensen van vandaag die ver-
vuld kunnen worden in de 
toekomst. Tegelijk heeft voor-
uitblikken iets van een zich 
mentaal wapenen tegen alles 
wat nu nog in de weg staat én 
tegen nieuw te verwachten 
hindernissen,, Maar uiteinde-
lijk gaat vooruitblikken over 
de verwachtingen ten aan-
zien van hun mixtuur. 

Voor wat de toekomstige plaats van ou-
deren in de samenleving betreft, is één 
ding op voorhand gegeven en door 
niemand te loochenen. Zowel relatief als 
absoluut zullen er meer ouderen zijn. 
Waar het vervolgens dan vooral om gaat 
is, wát voor ouderen het zullen zijn en 
hoe daar dan rekening mee wordt ge-
houden. Wordt de aanwezigheid van 
ouderen alleen manifester door hun 
aantal en door hun aanspraak op zorg-
voorzieningen? Of laten ouderen zich 
ook anderszins zien, bijvoorbeeld poli-
tiek? En wat levert dat dan op? Vooruit-
blikken dus. Prognoses over de vervul-
ling van wensen en alles wat daarbij in 
de weg staat. 

Vorig jaar augustus kwam het Centraal 
Orgaan van Bonden van Ouderen in Ne-
derland (cosso-Ned.) met een indruk-
wekkende nota 'Richtlijnen Ouderenbe-
leid' . 
Feitelijk een lijst van wensen die de geor-
ganiseerde ouderen na aan het hart lig-
gen. Een lijst die het spiegelbeeld is van 
als negatief ervaren situaties, die node 
verandering behoeven. In alle opzichten 
wordt door het cosso vooral aangedron- 

gen op maatschappelijke ruimte voor 
ouderen. 
„Oudere volwassen mensen moeten 
worden erkend als volwaardige perso-
nen die recht hebben op volledige deel-
name aan alle vormen van maatschap-
pelijk leven. Leeftijd alleen mag nooit 
een reden zijn om mensen uit te sluiten 
van deelname aan het sociaal-politieke, 
economische en culturele leven, zowel in 
actieve als passieve zin", staat er. 
De toon die er uit klinkt is stellig en maar 
voor één uitleg vatbaar. Uiteraard blijft 
het een vraag of de goegemeente er eni-
ge boodschap aan heeft. Maar gelukkig 
bestaat onze samenleving uit mensen 
die allemaal oud hopen te worden. Het is 
dus puur een kwestie van eigen belang 
om wél boodschap aan de eis van oude-
ren te hebben. Binnen de kortste keren 
staat men zelf in de rij van bejaard Ne-
derland. Wie vooruitkijkt komt al snel 
zichzelf tegen. 
De COSBO nota zegt in directe zin over de 
toekomst het volgende: „Steeds nieuwe 
beleidsterreinen vragen de aandacht 
van de ouderenbonden". Waarbij men 
doelt op aandacht voor betaalde en on-
betaalde arbeid, educatie en de positie 
van de oudere en ouder wordende 
vrouwen. 

Er zal veel moeten gebeuren alvorens de 
oudere bevolking de maatschappelijke 
plek krijgt waar zij recht op heeft. Maar 
in de toekomst moet het gebeuren. cosso-
Nederland doet in zijn nota een reeks 
van voorzetten die de toekomst voor ou-
deren daadwerkelijk een 'nieuwe' toe-
komst moet maken. 
De emancipatie is daarbij de ruggegraat 
waaraan het wensenpakket wordt opge-
hangen. 
Het pakket heeft betrekking op educatie 
en sociaal-cultureel werk, op arbeid, in-
komen, op wonen en woonomgeving, op 
dienstverlening, gezondheidszorg en 
tweedelijnsvoorzieningen  en tenslotte  

op wetenschappelijk onderzoek en 
vraagstukken die met het ouder worden 
samenhangen of er het gevolg van zijn. 

Enkele voorbeelden uit de cosso-nota ter 
illustratie. 
Punt één luidt: „Leeftijd mag geen reden 
zijn voor ongelijke behandeling". 
Waar men tegen te hoop loopt is discri-
minatie op grond van leeftijd. Wie herin-
nert zich niet de discussie over medische 
behandeling, over orgaantransplanta-
tie, waarbij de leeftijd van patiëhten in 
het geding was? 
Als het gewenste effect wordt bereikt, ko-
men ouderen niet meer automatisch 
achteraan in de rij op grond van hun 
leeftijd. 
Punt 28 luidt dat er „voldoende mogelijk-
heden dienen te zijn voor permanente 
educatie voor iedereen". Want de moge-
lijkheid om te leren mag nooit verschra-
len, omdat de behoefte aan educatie niet 
aan leeftijd gebonden is. 
Ook hier speelt dat de wens voortkomt uit 
het gemis aan voldoende educatieve 
mogelijkheden voor ouderen. 
Punt 55 spreekt over „het recht op arbeid 
als sociaal grondrecht dat geldt voor 
iedere burger ouder dan 15 jaar". 
De praktijk is anders. Het cosso wil der-
halve een dwingende rechtsregel die het 
feitelijke arbeidsverbod voor ouderen 
teniet doet. 

Het heden maakt één ding niet duidelijk. 
De ouderen zijn bij monde van hun orga-
nisaties inmiddels zeer wel in staat om 
aan te geven hoe de nieuwe toekomst er 
voor ouderen zal moeten uitzien. 
En wie weet te vertellen wat hij of zij wil 
zal zich minder gemakkelijk met een kluit 
in het riet laten sturen. De jaren negentig 
zullen wat dat betreft leiden tot steeds 
hardere eisen om 'gewenst' resultaat. 

Michael Kerkhof 
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WACHTTIJDEN 
De vraag naar plaatsen in 
een gezinsvervangend tehuis 
voor geestelijk gehandicap-
ten loopt snel op. De vereni-
ging van dag- en woonvoor-
zieningen voor geestelijk ge-
handicapten (FIAD) spreekt 
zelfs van een explosieve stij-
ging. Momenteel is de wacht-
tijd na aanvraag ruim twee 
jaar. Als er niet met voorrang 
plaatsen bijkomen, zal dit vol-
gens de FIAD in de jaren ne-
gentig naar tien jaar of langer 
gaan. De wachttijd die nu 
geldt wordt al als onaan-
vaardbaar gezien. Tien jaar 
is dus volkomen onaccepta-
bel. De spectaculaire groei 
heeft verschillende oorzaken. 
Er wordt beter geregistreerd, 
de vergrijzing zorgt voor min-
der doorstroming, en het ver-
grijzen van de verzorgende 
ouders speelt een rol. 
Tussen 1 januari en 1 juli 1989 
steeg het aantal verstandelijk 
gehandicapten, dat onmid-
dellijk of binnen enkele 
maanden in een gezinsver-
vangend tehuis zou moeten 
worden geplaatst van 3.386 
naar 3.894 personen, ofwel 
met 15 procent. 

RAADSLIEDEN 
In 1988 bezochten 380 duizend 
mensen de bureaus van de 
negen bij de Federatie Institu-
ten Raadslieden aangesloten 
Sociale Raadslieden. Men 
telde 465 duizend vragen en 
problemen, afkomstig van 
ongeveer 6, 2 procent van de  

bevolking. De meest bespro-
ken onderwerpen waren 
kwesties rond de sociale ze-
kerheid en de belastingen. 
Maar ook huisvestingsproble-
matiek en onderwijs scoor-
den hoog. 
De meeste bezoekers zijn ge-
holpen met informatie en ad-
vies. Zo'n veertig procent van 
de bezoekers was 'buiten-
lander'. 

WANKEL BESTAAN 
In Nederland bestaan er 
twee. Eén in Amsterdam en 
één (in oprichting) in Vlaar-
dingen. Bedoeld is: een club-
huis voor mensen met lang-
durige psychiatrische proble-
men. Voor de Nederlandse 
clubhuizen heeft het Ameri-
kaanse Fountain House mo-
del gestaan. 
Doel is sociale rehabilitatie. 
Hoe vind je met een psychia-
trische handicap een plek in 
de maatschappij? In het Am-
sterdamse clubhuis De 
Waterheuvel bestaat het 
„werk" dat de leden verrich-
ten uit het draaiend houden 
van het clubhuis en het klus-
sen voor derden. De op-
brengst is voor het clubhuis. 
Dagelijks werken er onge-
veer vijfendertig mensen. 
Het Amsterdamse clubhuis 
past in het overheidsbeleid 
om in 1995 een netwerk van 
beschermende woonvormen 
en dagactiviteiten voor men-
sen met chronische psychia-
trische handicaps te hebben 
opgezet. 
Overigens is de financiering, 
een probleem. Tot 1 januari 
1990 gold een proefperiode 
die gefinancierd werd door 
de Ziekenfondsenractd. On-
duidelijk is nog hoe de toe-
komstige bekostiging moet 
verlopen. 

GRENZEN VAN AAN-
SPREERBAAREED 

"Als huisrnan, pleeg- en op-
vangouder draag ik de cam-
pagne om meer mensen voor 
pleegzorg te interesseren een 
warm hart toe", liet een niet 
nader genoemde „opvang-
ouder" in de krant noteren. 
Maar pas op, werd er onmid-
dellijk aan toegevoegd.  Er 
komt een hoop op je af. Een 
kind in de problemen, maat-
schappelijk werk, de familie 
van de pupil en . . . de orga-
nisatie die de opvang finan-
ciert. Bij justitiële plaatsingen 
het ministerie van Justitie, bij  

vrijwillige plaatsingen het 
Ministerie van wvc. 
De betrokken ouder heeft dan 
prima ervaringen met Justitie 
en maar weinig goeds over 
wvc te melden. 
Het ongewenst doorlopen 
van betalingen, het zomaar 
staken van betalingen, het 
beknibbelen op extra uitga-
ven, blijken nare ervaringen. 
Wat de opvangouder vooral 
hoog zit is dat vrijwillige 
pleegzorg blijkbaar niet al-
leen een beroep doet op de 
tijd en de inzet van opvang-
ouders, maar ook op hun por-
temonnee. Wie zich zorg-
zaam betoont mag dan ook 
nog eens de rekening be-
talen. 

VROUWENFEEST 
De vrouwengroep van het 
Humanistisch Verbond be-
staat 10 jaar en viert dat met 
een feestelijke vrouwendag 
op zaterdag 3 maart, van tien 
(in de ochtend) tot tien (in de 
avond) in De Musketon in 
Utrecht-Lu netten. Overdag 
zijn er workshops over onder 
andere economische en rela-
tionele afhankelijkheid, femi-
nisering van de armoede, hu-
manistische opvoeding, 50+ 
vrouwen en vrouwen en 
mensenrechten in ontwikke-
lingslanden. 's Middags 
wordt bovendien de 
jubileumuitgave „Meer 
macht, meer liefde" feestelijk 
gepresenteerd. Ook vrou-
wen, die geen lid zijn van het 
verbond zijn welkom. En voor 
het feest in de avond zelfs ook 
mannen. Kosten hele dag 
f 25,- inclusief lunch en koud 
buffet of J.  15,- voor alleen de 
dag of de avond, inclusief 
lunch of koud buffet. Opgave 
vooraf (ook voor kinderop-
vang) en informatie: 030-
318145. 

KIIIDERMISHANRELII0  E 
Volgens directeur H. Mourits 
van de landelijke stichting 
Bureaus Vertrouwensarts, 
zijn vermoedens bij hulpver-
leners omtrent kindermishan-
deling in concrete gevallen 
zelden ten onrechte. De heer 
Mourits zei dit bij een presen-
tatie van een verslag over de 
periode 85/88. Van alle jaar-
lijkse meldingen (in 1988 zo'n 
600) zijn er gemiddeld slechts 
één Cl twee procent ten on-
rechte. Slechts in vijf procent 
van alle gevallen is mishan-
deling niet met zekerheid vast 
te stellen of aan te tonen. 
De cijfers weerleggen de dik- 

wijls zo gewraakte waarheid. 
Kindermishandeling wordt 
nogal eens ongeloofwaardig 
gevonden, maar de bittere 
werkelijkheid wijst anders 
uit. Kindermishandeling 
komt in alle milieu's voor en 
hangt vaak samen met rela-
tieproblemen of alcoholver-
slaving. De meldingen ko-
men tegenwoordig meer dan 
voorheen uit de directe omge-
ving van een kind. In onge-
veer de helft van de gevallen 
nemen familie, kennissen, 
één van de ouders, of het kind 
zelf, initiatief. 

CASSETTE 
Vanaf 9 januari verschijnt Al-
gemeen Dagblad op audio-
cassette voor mensen met een 
leeshandicap. De gesproken 
versie bevat een selectie van 
artikelen uit het gelijknamige 
gedrukte ochtendblad. Hierin 
wordt aandacht besteed aan 
de actualiteiten uit binnen- en 
buitenland en commentaren. 
Daarnaast komen onder an-
dere rubrieken aan bod. 
Algemeen Dagblad op cas-
sette verschijnt wekelijks en 
duurt 90 minuten. Een abon-
nement kost f 15,— per jaar. 
Belangstellenden kunnen 
vrijblijvend kennismaken 
door een gratis proefabonne-
ment van een maand te 
nemen. 
Het adres is: 
Centrum voor Gesproken 
Lektuur 
Postbus 24 
5360 AA Grave 
Tel.: 08860-71234 

GASSEW itiijIS 
Allerlei apparaten in huis 
kunnen gassen produceren. 
De kachel, het fornuis, de gei-
ser, de CV-ketel. Maar ook 
verf, cosmetica en een aantal 
reinigingsprodukten schei-
den dampen af, die u „de 
dampen kunnen aandoen". 
Het Ministerie van VROM heeft 
er een kleine brochure over 
uitgegeven onder de spre-
kende titel „Gevaarlijke gas-
sen in huis - doe er wat aan". 
U vindt in die brouchure een 
aantal nuttige wenken. Deze 
brochure ligt bij de over-
heidsinformatie op het post-
kantoor. 
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Gevangenis 
Tijdens de algemene leden-
vergadering van de afdeling 
Zuid-Drenthe eind vorig jaar, 
hield de heer Kranendonk, di-
recteur van de toekomstige 
gevangenis in Hoogeveen, 
een uiteenzetting over het ge-
vangeniswezen. Hoogeveen 
krijgt een gevangenis voor 
260 gedetineerden. Voor het 
grootste deel zijn de gestrafte 
bewoners kansarme mensen 
met een geringe opleiding. 
Een minderwaardigheids-
complex ten opzichte van de 
buitenwereld komt regelma-
tig voor. Ondanks alle moge-
lijke begeleiding komt recidi-
ve (herhaling van een mis-
drijf) bij 60% van de gestraften 
voor. Dit komt doordat een 
vrijgekomene weer in zijn ou-
de woonomgeving te-
rugkomt. 
Zou er in de gevangenis geen 
begeleiding zijn en zou de ge-
vangene slechts 'opgesloten' 
worden, dan zouden ze er als 
volkomen krankzinnige men-
sen weer uitkomen, totaal on-
geschikt om in onze wereld 
nog enigszins te functio-
neren. 
Kranendonk kwam niet al-
leen voor een informatief 
praatje. Hij wilde onder an-
dere Humanitas binnen de 
muren van zijn gevangenis 
halen. 
De voorzitter van afdeling 
Zuid-Drenthe, de heer Ren-
ken, zegde toe in volgende 
bestuursvergaderingen met 
het bestuur van gedachten te 
wisselen en eventueel samen 
met het Humanistisch Ver-
bond iets op poten te zetten, 
zoals wellicht gespreksgroe-
pen of bezoekgroepen. 

PnAest GPV 
Oude tijden keerden weer bij 
de behandeling van een sub-
sidieaanvrage van de Huma-
nitas Jeugdhulpverlening in 
Utrecht voor hulp aan kinde-
ren van drugsverslaafde ou-
ders. Het GPV was tégen, om-
dat de fraktie bezwaar had te-
gen „de anti-christelijke hu- 

manistische grondslag van 
de Vereniging". Maar anders 
dan in de vijftiger jaren toen 
dit soort uitspraken regelma-
tig kon worden opgetekend, 
vielen nu de andere fracties 
over het GPvheen. Zelfs vol-
gens het CDA heeft Humanitas 
niets te maken met het soort 
Humanisme (bedoeld is 
waarschijnlijk vrijdenkerij) 
waar het GPvop doelde. 
De subsidie werd uiteindelijk 
toch verleend. 

Strafrechtelijke 
Dading' 
Op I december vorig jaar 
ging te Amsterdam het expe-
riment Strafrechtelijke Da-
ding van start. 
In dit experiment wordt nage-
gaan in wat voor soort geval-
len overeenkomsten tussen 
verdachten en benadeelden 
van lichtere misdrijven in de 
plaats kunnen komen van 
strafrechtelijke vervolging. 
Als verdachten en benadeel-
den tot een overeenkomst ko-
men, seponeert het Open-
baar Ministerie de strafzaak. 
Omdat het OM deze toezeg-
ging reeds vooraf heeft ge-
daan, komt het zwaartepunt 
van het experiment te liggen 
op de vraag of benadeelden 
langs deze weg hun schade 
krijgen vergoed of op andere 
wijze genoegdoening 
krijgen. 
Het Wetenschappelijk Onder-
zoeks- en Dokumentatie Cen-
trum (woDc) van Justitie ver-
richt het begeleidende onder-
zoek. 
Humanitas heeft voor de duur 
van het experimentele jaar 
een apart Projektburo Dading  

ingericht te Amsterdam, 
waaraan drie medewerkers 
zijn verbonden. 
Humanitas draagt de eind-
verantwoordelijkheid, terwijl 
de inhoudelijke toetsing is ge-
delegeerd aan het bestuur 
van voicEs. De resultaten zul-
len naar verwachting medio-
1991 bekend worden ge-
maakt. 

Verloedering 
„Nu is er een wachtlijst in 
plaats van leegstand", zegt 
Michel Habets van de crfde-
ling Zuid-Limburg. „De omzet 
van de supermarkt is zeventig 
procent hoger dan oorspron-
kelijk werd geraamd. Er 
wordt zelfs meer omgezet dan 
in de supermarkt in het cen-
trum van de stad." 
Klaver 4 is een project van de 
afdeling Zuid-Limburg voor 
een grondige renovatie van 
de wijk Brunssum-Noord. Die 
liet zich qua problematiek 
vergelijken met de veelbe-
sproken Bijlmermeer in Am-
sterdam. Hoogbouw gepaard 
gaande met vandalisme, ver-
loedering, alcoholisme, cri-
minaliteit, drugsoverlast, 
leegstand . . . Kortom het he-
le scala dat een woonwijk 
compleet onleefbaar maakt. 
In Brunssum voorzag het Kla-
ver 4-project in een oplossing 
die door bewoners en plaat-
selijke organisaties (zoals po-
litie, bedrijfsleven en woning-
bouwvereniging) werden ge-
construeerd. Het project leid-
de tot een lijst van 28 aanbe-
velingen, waarvan er een 
aantal zijn gerealiseerd. Zo is 
het groen in de wijk, dat als 
onveilig werd ervaren, gesa-
neerd, is er een speeltuin 
aangelegd en een enkele flat 
heeft al een nieuwe entree 
gekregen. Slopen is er niet 
bij. 
Amsterdam daarentegen 
heeft een externe adviescom-
missie op de Bijlmermeer los-
gelaten. Die adviseerde be-
gin februari om een kwart 
van de woonwijk af te breken. 
Habets heeft felle kritiek op 
deze aanpak. „In de Bijlmer- 

meer hoef je niets af te bre-
ken, "beweert hij. „Ik zag 
laatst op de televisie een Am-
sterdcrmse beleidsmaker, die 
geen oplossing wist voor de 
problemen van de Bijlmer-
meer. Hij zei: „Wie het weet 
mag het zeggen. " Maar ik 
weet hoe je het moet regelen. 
Ik vind dat de problemen in 
Amsterdam slecht worden 
aangepakt. " 

Kleine Johannes 
De gemeente Bussum eert 
jaarlijks enkele van haarbur-
gers voor hun activiteiten ten 
behoeve van de gemeen-
schap. 
Tijdens de nieuwjaarsrecep-
tie van de gemeente schenkt 

Noor Wertwijn-Valk 

de burgemeester in een korte 
speech aandacht aan die ac-
tiviteiten en ontvangen zij een 
kleine replica van het beeldje 
„de lcleine Johcrnnes". 
Een vrouw, die dit jaar op de-
ze wijze werd geëerd voor het 
vele werk dat zij, voor de sa-
menleving heeft verzet (en 
nog steeds verzet!) was Noor 
Wertwijn-Valk, voorzitster 
van de Federatie Maatschap-
pelijke Dienstverlening 't 
Gooi-Vechtstreek, vele jaren 
actief in het Bussums school-
Minenwerk én voorzitster van 
Humanitas Noord-Holland. 
De velen die Noor Wertwijn-
Valk binnen Humanitas ken-
nen als een fijn mens met air-
te kwaliteiten, die zij met gro-
te inzet en bereidheid als vrij-
willigster beschikbaar stelt, 
zullen het met deze keuze van 
de gemeente Bussum zeker 
eens zijn. 
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Er bestaan heel dubbelzinnige opvattin-
gen over journalisten. Aan de ene kant 
zijn het natuurlijk de dagelijkse beoefe-
naars van een vrijheid die in democrati-
sche landen hoog in het vaandel staat: 
persvrijheid. Maar aan de andere kant 
wordt op journalisten vaak schamper 
neergekeken. Dat is niet nieuw. Ook be-
roemde figuren hebben er zich aan be-
zondigd. Nicolas Bentley schreef: „Geen 
nieuws is goed nieuws; geen verslagge-
vers nog beter". En Oscar Wilde vond 
dat „het verschil tussen journalistiek en 
literatuur is, dat literatuur niet wordt ge-
lezen en dat journalistiek onleesbaar is". 
Het is dus duidelijk dat de journalist ook 
hier niet altijd goed staat aange-
schreven. 
Erger is het dat ook in Westerse demo-
cratieën waar regeringen vaak niet te 
stuiten zijn over de eerbiediging van de 
mensenrechten, journalisten vaak het 
eerste mikpunt zijn van allerlei macht-
hebbers. Zelf heb ik aan den lijve onder-
vonden dat onafhankelijke en waar-
heidslievende journalistiek- ook bij ons 
- kan leiden tot beroepsverbod of brood-
roof. 
Maar de moeilijkheden waarmee jour-
nalisten in onze landen te kampen heb-
ben, verbleken bij de dagelijkse druk, de 
intimidatie en het levensgevaar waar-
mee journalisten in dictaturen worden 
geconfronteerd. Eén van de eerste vrij-
heden die een dictatuur afschaft, is de 
persvrijheid. Journalisten worden dan 
gedwongen te kiezen. Ze kunnen hun 
pen dopen in de zwarte inkt van de dicta-
tuur en collaboreren met het regime. Ze 
kunnen ook hun pen breken en zwijgen 
tot de hen zo geliefde persvrijheid is her-
steld. Maar ze kunnen ook doorgaan met 
het schrijven en hun pen gebruiken als 
een wapen tegen de onvrijheid, de on-
derdrukking en de terreur. 
Juan Pablo Cárdenas heeft het bestaan 
het met zijn pen op te nemen tegen één 

van de verschrikkelijkste regimes van 
onze tijd: de dictatuur van Pinochet. We 
eren Cárdenas voor zijn persoonlijke 
moed en zelfopoffering. Want, het is 
geen pretje om als hoofdredacteur je 
weekblad uit te geven met geregeld wit-
te vlekken die je te danken hebt aan de 
censuur. Het is geen pretje opgezette 
tijden tegen een verschijningsverbod 
aan te kijken. Het is geen pretje 19 pro-
cessen voor militaire rechtbanken te 
hebben meegemaakt. Het is zeker geen 
pretje anderhalf jaar iedere nacht te 
worden opgesloten in de gevangenis 
van Pinochet. Het is geen pretje je vrouw 
en kinderen geïntimideerd te zien. Het is 
geen pretje één van je redacteuren op 
straat te zien doodschieten. Het is geen 
pretje om zelf met de dood te worden 
bedreigd. Alleen al daarom is Juan Pa-
blo Cardenas al onze achting waard. 
Maar bovendien heeft hij - samen met 
zijn collega-journalisten - van het week-
blad, Análisis, een uitstekend blad ge-
maakt dat de Chilenen - ondanks de mi-
litaire dictatuur - goed probeert te infor-
meren over nationale en internationale 
ontwikkelingen. Daarbij is de invalshoek 
altijd: de rechten van de mens. Merk-
waardig is ook de Análisis een spreek-
buis is voor alle oppositiestemmen zon-
der onderscheid. Análisis strekt huma-
nisten overal tot voorbeeld. 
Vorig jaar heeft de dictatuur in Chili een 
zware nederlaag geleden. Die neder-
laag is geen toeval. De dictatuur kreunt 
onder de toenemende drang van het 
Chileense volk naar democratie. Pino-
chet en zijn junta lopen kennelijk op hun 
laatste benen. Die afgang van het ter-
reurbewind in Chili is mede te danken 
aan deze man, aan zijn moed, zijn kop-
pigheid. zijn enige wapen is zijn week-
blad, zijn pen. „Pinochet is verslagen: hij 
heeft verloren en wij hebben gewon-
nen", zegt Cardenas. 

DANIEL BUYLE, JOURNALIST 

itjAkiteet 	 

Iwan éabio n,-irdenas, (9-AE:EI n 
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In februari 1989 ontving de be-
faamde Chileense journalist Juan 
Pablo Cárdenas tijdens een TV-
uitzending van het Humanistisch 
Verbond de „Houten Camera". Hij 
werd daarmee geëerd voor de in-
tegere en onafhankelijke wijze, 
waarop hij onder meer het moord-
dadige regime-Pinochet zijn werk 
als journalist had voortgezet. Alsof 
er geen dictatuur was. Alsof er 
geen medewerkers van zijn blad 
om hem heen werden geïntimi-
deerd, gearresteerd, vermoord. 
Alsof hij zelf niet dagelijks hetzelf-
de risico liep. Alsof hij al niet vele 
nachten in een van de kerkers van 
Pinochet had moeten doorbren-
gen, gemarteld was en telkens 
weer bedreigd. Beschermd alleen 
tegen het ergste door de internati-
onale aandacht voor hem en zijn 
werk. Eind december 1989 werd 
bekend dat het huis van Cárdenas 
voor de tweede keer was afge-
brand. De resten van de Houten 
Camera werden verkoold te-
ruggevonden. Cardenas ont-
kwam opnieuw. Voor hoelang 
nog? 
Als u dit leest is het bijna al weer 
februari. Daarom ditmaal een bij-
zondere hartekreet, namelijk de 
boeiende rede, waarmee de vori-
ge winnaar van de Houten Came-
ra, de Belgische journalist Daniël 
Buyle, deze trofee voor journalis-
tieke moed aan Cárdenas 
overhandigde. 

De redactie 
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